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Úvod.

Tento svazek zemských desk brnnských zabírá léta 1480—1566 a obsahuje celkem trnáct

knih, neboli, jak se obvykle íká, kvatern (t. j. tverlist). Ale termín kvatern se v zemských

deskách šatných nikde nevyskytuje. Souasný název pro jednotlivé ásti desk byl knihy (vždy

v množném ísle). V tomto brnnském svazku je toliko tikrát jako nadpis: Knihy druhé pana

Ladslava z Bozkovic Anno Domini 1516 (str. 153), Knihy druhé pána z Pernštejna 1520 (str.

167) a Knihy pana Zacharyáše z Hradce etc. (str. 383J. Ostatní knihy jsou bez nadpisu; doplnil

jej vydavatel, a to v jednotném ísle. Název knihy se mimo to te ve výzdob vnjší strany ped-
ního listu obalu knihy XXI 'II.: Knihy pana Artleba ernohorského z Bozkovic a rovnž ve výzdob
obou vnjších stran obalových list knihy XX]\: založeny jsú tyto knihy... Užívalo se ho také

v odkazech na jiné knihy desk: jakož mám ve dskách a knihách pán Vilémových z Pernštajna vlo-

žen v dva dvory (str. 44I102 1

)). Ten list jest ve dsky vsel... v knihy pán Vratislavovy z Pernštajna,

komorníka práva brnnského (str. 54/177). Jenom jedenkrát se íká (str. 22/188): list téhož krále

[Jiího] ve dskách pán Prokových z Kunstátu vepsán jest (míní se latinské zemské desky olomouc-

ké XI., str. 431/125).

S nastoupením nového nejvyššího komorníka zaala se vésti nová kniha. Bylo proto tolik knih,

kolik pán se vystídalo v tomto úadu. V tomto brnnském svazku trnáct. Názvy kniha a kvatern

se obyejn ztotožují. Bylo by to správné, kdyby každá kniha byla také zvláštním svazkem desk.

Ale v prvním kvatern latinských desk brnnských jsou zápisy a vklady pti nejvyšších komorník
cúdy brnnské, tedy pt knih, a slovo kvatern tu znamená jich svazek. V kvatern druhém až desá-

tém je po jedné knize a kvatern tu znaí tolik jako kniha. V desátém je kniha trnáctá. První eský

kvatern je svazkem jedenáctým, ale knihou podle nejvyššího komorníka patnáctou atd. až,v této ásti

edice, do svazku dvacátého tvrtého a do knihy dvacáté osmé. Protože se však v celé dosavadní lite-

ratue citují kvaterny = svazky, nikoli knihy, byly se souhlasem profesora dra Františka Hrubého

oíslovány knihy, XV.—XVIII., ale aspo na první stránce každé z nich a také v Obsahu bylo do

závorek dáno íslo kvatern = svazku, XI.—XXIV.
Všechny svazky jsou psány na pergamenu nestejné velikosti a jakosti a jsou vloženy do obal

z jediného kusu pergamenu, složeného v pední a sadní list. Obaly jsou vyzdobeny malbami rzné
ceny, podle toho, kolik na n nejvyšší komorník mohl nebo chtl vnovat. Ze trnácti knih má kniha

XV. tyi malby, knihy XVIII., XXVII. a XXVIII. po jedné, ostatní po dvou. Jednotlivá folia ne-

byla pvodn oíslována. Stalo se tak teprve v 18. století pi evidenci a opisování celých desk, ale

toliko na foliích popsaných. Ponvadž se podle nich dosud vždy citovala, byla tato ísla ponechána

1 v edici. Teprve nedávno, když byly desky odevzdány zemskému archivu, byly oíslovány také strán-

ky. Nkterá folia byla popsána jen ásten. V popise knih se jako ásten popsaná zaznamenávají

ta, kde je aspo polovice prázdná. asto je to tím, že se bud koní zápisy jednoho soudního zase-

dání nebo se zaíná zasedání nové. Ale i jinak se místem neskrblilo. S výjimkou knihy XXI. si pí-

sai naznaovali zrytými arami odshora dol zaátek nebo i konec ádk, nkde všude, jinde pouze

na nkteré složce knihy nebo jen na nkterých listech složky, nkdy, a to nejvíce, toliko pro zaátek,

jindy i pro konec ádk.
Mnohá folia i nkteré obaly mají vady vzniklé nerovným pistižením pergamenu. Bývá to na

okrajích, zastižených šikmo nebo do oblouku; rozmry okraje dolního a horního a rovnž výška

u hbetu a na okraji se proto nkdy liší. Pi jednotlivých knihách se tyto rozdíly nezaznamenávají,

udává se jenom šíka dole a výška u hbetu. Šíka hbetu, kterou je teba pipoítávati k šíce obou

list obalu, se udává jen u vtších knih. Místy jsou listy pokreny, zvlášt na okrajích protilehlých

') Druhá íslice udává tu i všude dále íslo zápisu.



okraje natrženy nebo roztepány. I' pergamenu samém

..<„„ • celkem malých ro mr, nejvtší v prmru
ttopy po ji • nebo po pišíváni ke hbetu. V jed-

• \ky tchto vad a

K mhu XV., pí ných knih, obsahuje vklady z lei i fSo i /s.\ Byla ví dna a

. 8 obalu a s 34 folii textu do nho vložených. Strun 68

obalu: pední list : cm, sadní 36.4 tf.j cm. Zadní list je o j cm
' je pehnuta dovnit knihy v pliku, takže oba listy obalu jsou na pohled

a hbetu i.> cm.

Vnjší strunu pedního listu obalu je na všech tyech okrajích orámována zlacenými linkami,

11 /i/.;-í. u nud nimi dovnit je zlacený ornament složený z palmet spojených oblouky,

nit, podaní v mitisové seleni, je vyplnno pernštejnským znakem v hunu'- erné a sti

. i barva pergamenu. Na štítu t7(-t<<' ) sklonném je na stíbrném,

kaleném poli dopedu Medici erná zubi hlava se selenou houžvi v nozdrách a s povyplaze-

m. Na pravé polovici štítu spoívá uzavená kolci pilbice s nýty, také vlevo

sklonná, stíbrná, stínovaná ernými šrafami, a na ni jako klenot erná hlava a horní ást trupu stojí-

cího zubru, hledícího -vlevo. Štít i pílbu objímají nesoumrn dv vtve pokryvadel (fafmoch) ve

tvaru rozvtveného akantového listu, provedenéhov erných a stíbrných barvách, jako jsou na štítu.

1 ái . i ájemn nesoumrn. Vcelku prozrazuje celá malba ruku kreslíce

nepíliš školeného. Ukazují to zejména formy zubího tla, velmi sumárn vystižené, ale také tvary

akantového listoví, nepíliš jemn podané. Nahoe, na pravé stran zubí hlavy te se na erném
podkladu zlacený nápis v gotické minuskule: SBtlem a na druhé stran hlavy 3 pmiiitaiihi. Na zele-

ném poli je rozptýleno tináct zlacených pticípých hvzdic, šest na pravé, sedm na levé stran. Dole,

mezi hrotem štítu a okrajovým ornamentem, bylo pí evidenci desk v t8. st. pipsáno 1 f8o a týž leto-

poet je také nahoe, pod slovem Vilém, slabji a jmou rukou.

Xa vnitní stran pedního listu obalu je v erném po/i na bílešedém štítu (šíka nahoe 10.
-, cm,

-výška uprosted 10 cm) erná zubí hlava, dopedu hledící, se zelenou houžvi v nozdrách a s erve-

ným povyplazeným jazykem, odstínovaná bílými šrafami pracovanými šttcem a obdobná hlav na

vnjší stran listu. Zubi hlava je tu však štíhlejší a prodlouženjší a bílé šrafování je doplnno er-

ným, zetelnjším než na vnjší stran. Totéž a v týchž rozmrech je také na vnitní stran zadního

listu obalu a v mítku ponkud vtším (šíka štítu nahoe 22.2 cm, výška uprosted 21.§ cm ) i na ze-

leném poli vnjší strany tohoto listu. Zubí hlava na nm je zachycena velmi nedokonale jak ve

tvaru, tak i v proporcích, barva je znan odená, takže na 'mnoha místech prosvítá tón pergamenu

1 jinak na stíbrné ploše štítu prorážející. Také podání houžve a povyplazeného jazyka je velmi po-

všechné. Nápis nad štítem je týž jako na vnjší stran pedního listu obalu a totéž je i okrajové orá-

mování i výzdoba hvzdicemi, kterých je tu osmnáct. Stejn je orámována a sedmi hvzdicemi

ozdobena pliku." I

Rozmry folii se málo Uši: .'./XJ4 cm, nebo oboji málo nad to. Jsou složena do dvou složek. V první, dosud

ie 14 folií, v druhé, také dodnes sešité, 20. Po nkdejším pipojení ke hbetu zstaly jen stopy na nm,
nahoe i dole. Za foliem 2 jsou dv folia prázdná, ca 23 devt. Z íslovaných je prázdné folio i~ a jen ásten
jsou popsána folia 1, o a o v., i~ v., 31. Mimo nerovná pistižení není v pergamenu vad a kazu. Jednotlivé zápisy

nebo vklady nemají nadpis mimo jeden fstr. $), souasný, a druhý (str. 24/200), u královské listiny, pravdpodobn
dodatený.

K n ih a X l 7. obsahuje vklady z let 1490— T405. Hýla vedena za komornictví Vratislava z Pern-

štejna. Skládá se z obalu a z ./s folií do nho vložených. Stran po. Rozmry obalu: pední list

34.8y.40.! cm. zadní list 7/^.7X70.^ cm. Zadní list je o 5.7 cm širší než pední, ale tato ást je pe-
hnuta (nerovn) dovnit knihy v pliku, takže oba listy obalu jsou na pohled stejn široké. Šíka
hbetu 1.- cm.

*) Rozumí se heraldicky, a tak všude dále, pokud se pi popisech výzdoby udávají strany.

-) Za rady a upozornni na umleckou cenu výzdoby na obalech desk srden dkuji paní Dr Cecilii Jahodové-

Hálové.



Popis dcsk XI

Vnjší stranu pedního listu obalu je na '•šech tyech okrajích orámována zlacenými linkami,

lennými na vnitních okrajích zjednodušenou, ale jinak podobnou ozdobou jako v knize XV. Celé

pole uvnit rámu je barvy purpurové a táž zlacenu linka, ale s ozdobou na obou okrajích, je délí

na dv ásti. Xa horní (výška mezi obma vnitními okraji 3.7 cm i byl zlacený nápis v gotické mi-

nuskule: SBratiflalu 3 ÍJJemffteina, dnes již siln setený a v slov Vratislav skoro neitelný.

V pravém horním rohu bylo pi evidenci dcsk v tS. st. tužkou napsáno 12.12 a dále, upro-

sted, barvou 14^1). Dolní ást pole. která zabírá takoka celou plochu teto strany obalu, je vyplnna

pernštejnským znakem, malovaným ern a zlat; jen plocha štítu byla kryta barvou stíbrnou. Xa
štítu vpravo sklonném je erná zubí hlava, hledící dopedu, se zelenou splétanou houžví v noz-

drách, odstínovanou selenými aé ernými tóny, a s povyplazeným cenným jazykem. Zubrova hlava

je zvýraznna odstíny ve svtlestíbrných a erných tónech a oi zvíete, znané výraznosti, mají

duhovku erven zalitou. Šíka štítu nahoe 12.5 cm, dole o nco menší, výška uprosted 1 7 cm.

Okraje jsou ern stínovány. Xa levé polovici horního okraje štítu spoívá uzavená kolí pilbice

s nýty, zlacená a ern bohat šrafovaná, a na ní jako klenot erný krk a hlava stojícího zubra s ob-

dobnou houžví, jazykem a oima jako na štítu, jenže hlava hledí vpravo a je siln vyklonna. Z pil-

bice se rozvíjejí po obou stranách akantové vtve pokryvadel, vyplující tém celou plochu erbo-

vého pole. provedené -v barv zlaté, mi nkterých místech odstupovan tmavšími zlatými tóny a

modelované hustým erným mížkovým šrafováním. Plastinost tohoto odstínování zvyšují ern
kryté a šed odstínované, na rub pevrácené ásti list. Celkem lze o této výzdob íci, že je podána

daleko zruuji a -v tvarech jemnji proválených než 11 knihy pedešlé.

Vnitní strany obou listu obalu nejsou vyzdobeny. Pronikají na n, více u pedního listu, barvy

ze stran vnjších. Výzdoba vnjší strany zadního listu obalu je obdobná vnjší stran listu ped-

ního obalu a je zachovalejší. Také je itelnjší zlacený nápis v horní ásti pole, týž jako na pedním
listu obalu. Plika je orámována stejné jako vnjší stra>ia listu a je -vyzdobena akantovými listy jed-

noduše podanými, v ervených barvách, a jen málu prokreslenými a odstínovanými v barvách tem-

njších. Oba listy ohaht jsou velmi ohmatané, ba i roztržené, barva na mnohých místech zcela se-

tená.

Folia nejsou stejn veliká: 23—27.8X.34—35 cm. První, prázdné (str. 1—2), je volný list, který byl díve na-

hoe i dole pišit ke hbetu. Ostatní folia jsou složena do tí složek. V první složce, dosud uprosted sešité, je 8 folií

se stopami sešívání také nahoe i dole. V druhé složce je 20 folii. Mezi folia 9 a 28 jsou vloženy dv samostatné

složky. První, f. 10—23, se stopami sešívání, druhá, f. 24—27, nahoe ješt sešitá, dole se stopami sešívání. V tetí

složce je 16 folii. Z nich f. 29 a str. 80—00 jsou obalem tí samostatných složek. V první jsou f. 30—35, se sto-

pami sešívání, v druhé f. 36—41, nahoe ješt sešitá, v tetí f. 42 a str. 87—88, voln vložený dvoulist. Xa hbet
knihy jsou nahoe i dole stopy po pišíváni. íslovaných folií je 42. Úpln prázdná je str. 1 a 2 a na konci knihy

str. 86—90. ásten jsou popsána folia 1 v., 12, 32. Xa f. 4 (str. 34, pozn. 1) je uprosted mezera o výšce 7.5 cm.

Vady a kazy pergamenu jsou na pedním listu obalu, na f. 4, 32, 34, 36, 37, 39 a na zadním listu obalu. V této knize

se již objevují etnjší nadpisy nad vklady. Celkem 20, souasných, pokud jsou psány týmž inkoustem jako vklad,

jinak asi dodatených. Jsou vesms u královských listin.

Kniha XVII. obsahuje vklady z let 1496—1506. Byla vedena za prvého komornictví Ladislava

z Boskovic. Skládá se z obalu a z 38 folií do nho vložených. Stran j6. Rozmry obalu: pední list

27.8X37.6 cm, zadní list 29.5X37.5 cm. Je tedy širší než pední. Šíka hbetu 3.8 cm. Vnjší strana

pedního listu ohaht je syt zelená, na okrajích mimo 11 hbetu ohrnovaná zlaceným ornamentem slo-

ženým z forem listového tvaru, ovíjejícího se koleni linky zlacené, perušované stylisovanými

kvty v barv zlaté a stíbrné. Ornament je vzdálen od okraj asi 2 cm a není nijak olemován. Zna-

kové pole je vyplnno obrazem znaku boskovického rodu. Vlevo sklonný štít je purpurové ervený
a tmavší barvou odstínovaný. Boskovický heben na nm je stíbrný, ern konturovaný, v úžlabí

iirot ern stínovaný a na špikách pozlacený. Xa pravé polovici horního okraje štítu spoívá uza-

z>ená kolí pilbice vlevo hledící, s osmi nýty, zlacená, ern konturoz ,aná i šrafováním bohat od-

stínovaná. Pilbice nese nahoe podušku klenotu, žlut zelenou, zlat odstínovanou a ern šrafova-

nou. í' rozích je vidti stapce, dva nahoe, jeden dole vpravo, zlaté a se zlatou kresbou. Xa po-

dušce jsou postaveny dva zkížené vníky z duhových vtviek, zelen odstínované a bohat ern
prokreslené. Zpod podušky se rozvíjejí jako pokryvadla dv vtve akantových listu velmi jemných a

bohatých forem. Jsou propracovány i barevn, v tónech barvy rudé s tmavšími odstíny a stíbrné

s nažloutlými odstíny. Plastický dojem se zvyšuje šrafováním nkterých ástí a nadto ješt barev-

ným podsunováním tvar vystupujících ze základního zeleného tónu listu. Celkem ukazuje kresba

ruku kreslíe znané pohotovosti a zjemnlého vkusu. (Reprodukci obdobného znaku viz u Franška
Hrubého. Moravské zemské desky z let 1348— 1642, Brno IQ31, obraz . 16.) Mezi znakem a orná-
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\pis v antikv, I ADISl AVS DE BOŽKO
. podušky tužkou pipsáno A . /.,'. / 'nitni

gamenu neporušené prosvítáním barev

ho listu obalu je vcelku obdobná výzdob vnjší strany ped-

od ní <«//;
I

nii h jsou ti

—14) a k nim ptiitý dvoulist 1/. /.,' u t./i se stopami

stopami po iiném .

opami po jinim seHvdni nebo piHvdni. /' pdt

I ,ch A',iíi/(i MVláit ú pilitých k fi

dva dvoulisty ({. ,í.í
— ;r>í ,1 p,ik dvoulist .. a poslední, prázdn

\o ;.'- v 18. si. pi revisi zemských desk a pi
\ \ \ i

'/.
1 . .:, no, ic /. 15— 18 /ion ri

i/,i í/o/iji f /v ;inlm sešívání r«6i &oi o

i«fci>Mj: .. rp .'/. /," F. 12 naleží k sloice druhé, f. 18,

Pravi-li se dále. ie tímto správným sera

brnnské knise k roku 1500 {akoli je v ní eddnlivi jii v r. i-iqS /.i/ 1 '.' ri

. 'tknouti, Se Jan z Opavy psal ja tápis svatokunhutského zasedání

i v.).

Sa hbet knihy jsou na Ivou místech uprosted stopy po piHvdni.

mých I Ustalo jen poslední (str. -5—76). Jen
1

....'., ni isou popsána folia 1. 5 v., 6,

11. 11 Va nkterých foliích jsou znané mesery ped nebo po zápise o zahájeni soudu. I ad} a

né, isou ienom na str. --'.*. 90 T14, 105I134 a 135,

r. 105/135 u královských listin.

a na f. ,?6 v. kustody, t. ). na f. s8 v. v pravém dolním rohu se tou slova Jiiík

z Olešniky, kterými se sainá první vklad na f. ?v. prvním v další složce. Podobn na I. 36 v. sloni Jindich

7. Lichtmburka, ienie se na f. 3J p ic Jindich / Lichtemburka.

Kniha XVI 1 1, obsahuje vklady z let 1506—1515. Byla vedena za prvého komornictví Jana

s Pernštejna. Skládá se z obalu a z 24 folií do nho vložených. Stran 48. Rozmry obalu: pední

/i cm, zadní list /; /
,\-V cm. Zadní list je o TO cm (uprosted 1 širší než pední, ale

tato ást je pehnuta dovnit knihy v pliku. takže šíka obou list se na pohled píliš neliší. Šíka
hbetu 1.6 on.

Vnjší strana pedního listu obalu je na okrajích orámována pruhem 1.3 cm širokým, barvy

dnes ržové, pvodn rudé. na nmž jsou dv linie, jedna 0.1 cm. uvnit, druhá. 0.4 cm. na okraji,

V barv erné; dole a na levém okraji jsou ob linie pi vnjším okraji pruhu, slabší uvnit a širší

na okraji, kdežto nahoe a u hbetu jsou ob pi vnitním okraji pruhu (rámu), slabší uvnit a

širší na okraji. Uvnit tohoto orámování je podobný pruh, týchž barev a s týmž uspoádáním er-

ných linií, široký dole 23.2 cm. nahoe 23.6 cm. vysoký na obou stranách 33.4 cm. Ale vnitní okraj

tohoto rámu je provázen dole a vlevo dvma liniemi, pvodn zlacenými, dnes znan setenými,

tenkou uvnit pruhu a silnjší na vnitním okraji; nahoe a na pravé stran jsou ob linie na vnj-

ším okraji rámu. Prostora mezi vnjším a vnitním pruhem (rámem) je v bledém tónu mitisové

<j má ozdobu z vlnovkovitého motivu se spirálovými výplnmi kreslenými šttcem v tmavším

tónu. Mezi horním okrajem vnitního rámu a vnjším rámem je pes celou šíku zlacený nápis an-

tikvou: IAN Z PERNSTEINA. '/.nokové pole ve vnitním rámu je téže zelené barvy jako prostora

mezi obma rámy. Štít je vpravo sklonný, blobou a erní konturovaný, hany mdné, blobou

šrafované, s dopedu hledící ernou zubí hlavou, bíle odstínovanou, s bílýma oima, s povyplaze-

ným rudým, barevn málo význaným jazykem a se zlacenou houžví v nozdrách. Na levé hornj po-

lovici štítu spoívá uzavená kolí pilbice hledící vpravo, s uýty, v barv štítu, odstínovaná blobou

a erní konturovaná. Na ní je jako klenot krkem postavena zubí hlava v týchž barvách jako na

štítu, zprávo hledící. Štít i klenot ovíjejí po obou stranách i dole jako pokryvadla dv vtve roz-

štpených akantových rozvilin, v týchž barvách jako štít a pilbice. Nad klenotem je rukou iS. st.

šttcem a tuší napsaný letopoet 1506 a o nco níže vpravo (ne heraldicky) tužkou vybledlé ozna-

ení N. 14. Znakové pole je nahoe sklenuto do oblouku rámovaného ernou linií vycházející

z vnitního rámu. ale nahoe ho nedosahující. Tím vznikly nahoe dv výsee, v nichž na rudé

pd vyboují z kruhového stedu v tech smrech ozdoby listové formy, žlut a ern zbarvené.

Barvy jsou na této stran obalu velmi setené, takže namnoze misí i detaily provedení ostatn málo

jemného. (Reprodukci vis u Hrubého, . 15.) Vnitní strana pedního listu obalu a ob strany zad-

ního listu i s jeho pilkou jsou bez výzdoby, V pirozené barz' pergamenu.
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Folia nejsou stejn veliká: 26.5—,?oX-'/.í

—

31 -4 cm. Jsou složena do pti složek. í' první z nich, dosud seiité,

je S folií, ale. jak ukazuji také kustody, jsou to vlastn složky ti. Folio 1 a 6 jsou z jednoho kusu pergamenu, do

nhož je vložen a k nmu pilit dvoulist folia 2 a 3 a rovnž tak dvoulist folia 4 a 5 (ze slabšího pergamenu). Folia

1 a 8 jsou rovnž dvoulist, pišitý k dvoulistu folií 1—6. Folia 1— .,' jsou krom toho ješt uprosted sešita tmavo-

modrou nití; jinak je nit bílá. V první z tchto ti samostatných složek jsou tedy folia 1—3, v druhé 4—6, v tetí

7 a S. V druhé složce, dosud sešité, jsou 4 folia. V tetí složce, dosud sešité, také 4 folia, a rovnž tak ve složkách

tvrté a páté, dosud sešitých. Na hbet jsou stopy po pišívání, nahoe a na dvou místech níže. íslovaných folií

je 23, bez ísla jen poslední (str. 47—48). Celé prázdné je f. 1 (str. 1) a 23 v. (str. 46). ásten popsáno je f. 1 v.

Na f. 4 je nahoe mezera o výšce 7.7 cm, ponechaná pro jména písedících soudu, která však nebyla doplnna,

a na f. 12 mezi dvma vklady mezera o cm, urená sat! pro njaký vklad. Vady a kazy pergamenu jsou na ped-

ním listu obalu, na f. 10, 13, 21. Kustody jsou na f. 3 v.. 6 v., 8 v., 12 v.. 16 v., 20 v. Nadpisy, mimo u pti zaha-

jovacích zápis (u ostatních nikoli), jsou jenom: na str. 131I37 dodatený, na str. 139/80 souasný, na str. 146/117

dodatený, na str. 147/120 souasný. Krom na str. 139/80 u královských listin.

Kniha XIX. obsahuje vklady z lei t$ió— 1320. Byla vedena za druhého komomictvi Ladi-

slava z Boskovic. Skládá se z obalu a z 12 folií k nmu dosud pišitých. Stran 24. Rozmry obalu:

pední list í/.SXj/./ cm, zadní list jd.pXjé? cm. Zadní list je o 11 cm (uprosted) širší než pední,

ale tato ást je pehnula dovnit knihy v pliku, takže šíka obou list se pvodn na pohled nelišila;

dnes však je pední list o 2 cm širší na úkor zadního listu. Šíka hbetu (uprosted) 1 cm.

Vnjší strana pedního a zadního listu obalu i pliky a hbetu je trávov zelená, ale bart'a je

místy velmi, místy až úpln setena. Celá vnjší strana pedního listu obalu je vyplnna boskovic-

kým znakem, nad nímž se klene plkruhovit loubí ze dvou bronzov (zlatožlut) zbarvených a

ern konturovaných kmen, vinné révy a jiné rostliny, již nelze botanicky uriti. Kmeny vyrstají

na obou stranách z koen od spodního okraje obalového listu a vzájemn se proplétají po stranách

i nahoe, kde jsou vedle dvojích list i hrozny a plody neurené rostliny'), a to obojí i na témž kmen:.

Stylisované listy i plody, téže barvy jako kmeny, jsou ern konturovány a odstínovány, semena

v plodech nezjištné rostliny jsou kolorována erven.

Štít vpravo sklonný byl rumlkov ervený, ale tato barva zmizela skoro úpln a erné kon-

turování z velké ásti. Boskovický heben je stíbrný, tmav kalený, ern konturovaný a na pravé

stran odstínovaný ernou linkou, paralelní s konturou. Heben jako celý štít je velmi setený, až

na pvodní barvu pergamenu, a jen zásti viditelný.

Na levé polovici horního okraje štítu spoívá uzavená kolí pilbice, vpravo hledící, bronzo-

vaná, odstínovaná hndým barevným tónem a erným šrafováním, a nese nahoe podušku týchž

barev a provedení jako pilbice, s temi viditelnými stapci, pvodn rumlkov zbarvenými. Po-

duška je dnes tém úpln setena. Na ní jsou postaveny dva zkížené vníky z dubových list,

ern konturované, plasticky odstínované, takže jejich barvy pecházejí od syt zelených až ke

žlut šedé. Pokryvadla obkliují jako obvykle štít ve dvou rozštpených vtvích a mají formu akau-

tového, nepíliš lenného listu. Jsou ern konturována, odstínována bronzem i stíbeni, a vrcholy

list jsou kryty rumlkou. Nad vníky je zlacený nápis kapitálou s unciálním -d-. LADISLAVS
DE BOSKOIVICZ. Na otelé spodní ásti štítu je tužkou napsáno N. 15. Po stránce výtvarné není

výzdoba této vnjší strany pedního listu nijak pozoruhodná.

Vnitní strana pedního a zadního listu obalu i s plikou je bez výzdoby, v pirozené barv

pergamenu. Na vnjší stran zadního listu obalu je na trávov zeleném poli jen štít s boskovic-

kým hebenem, téhož tvaru a v týchž barvách jako na pedním listu, ale štít není v ose strany,

nýbrž je blíže k jejímu pravému okraji než k levému, a blíže k dolnímu okraji než k hornímu. Není

naklonn a má o nco vtší rozmry nes štít na pedním listu obalu, šíku o 6 cm, výšku o 4.8 cm.

V knize je pouze jediná složka, pišitá nahoe i dole ke hbetu. Rozmry folií se tém neliší: 25X.35.5 cm.

Všechna folia mají íslo. Prázdné je toliko f. 12 v. len ásten jsou popsána folia 1 a 1 v. Vady a kazy pergamenu

jsou na obou listech obalu a na plíce zadního listu. Jsou to hlavn otvory po jakémsi starším sešívání, nahoe, uprosted

a dole, na levém okraji pedního listu obalu a na vnitním okraji pliky zadního listu a také uprosted horního i

dolního okraje pedního listu obalu a na horním i dolním okraji zadního listu. Nadpisy jsou jenom dva, na str.

153 nadpis: Knihy druhé pana Ladslava z Bozkovic Anno Domini 1516, souasný, a na str. 155/11, rovnž souasný.

Kniha XX. obsahuje vklady z let 1520—1522. Byla vedena za druhého komomictvi Jana

z Pernštejna. Skládá se z obalu a z 12 folií do nho vložených, dnes již od hbetu uvolnných, ale

J) Granátová jablka, plody marhaníku obecného?
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) obalu: pední list y>> ,•- cm,

-. dni, ale tato ást je pehnuta do

nelili. Plika je na hornim i dolním konci

ahoe.

kraj, a hbetu a na spodní stran širší.

ba patrn pvodn jinak rozvržené ozdoby. Krycí ruml
Inakov pole je vyplnno syt selenou krycí

Prostední z nich tvoi štít (šíka nahoe o~ cm,

mou barvou na hndém podkladu, ern konin

sticky v tmavých tónech odstínovanou, se .-latou hou vi

od štítu je naznaen tmavším -cleným

cm vržená zlatá stužka po gotickém, ale jié rene

íhybech hnd stínovaná a touž barvou i konturovaná. Také její ásti

i>yšuji tak plastický dojem celku. Na stu;,- je erný soudobý nápis

Mima im $elífenftainic nliilnunifíii fomorni1
) SPtargraftiuij aWoraipffefjo. Nápis

na pti místech stuhy ve dvou ádcích lak. že na druhém ádku /sou jen dv po-

Demuth mini, :e nápis je psJn pí bn vlastní rukou lana • Pernštejna (Gc-

\m Markgrafthume Máhren, sir. ti8), ale je téko rozhodnouti to pi nedo-

statku i/u. Nad stuhou je uprosted napsáno tuší T§20, nepochybné
,

• /.. (j »iíi(/ tím na erveném okraji tužkou 1520. Tetí celek, pi dolním okraji znakovéh

H kartuj. cela setenou. Z obdélné tabulky, rovnž až do pergamenové

i>arv\ s . orámování. Rámeek je ozdoben dvojitou svtlejší linkou.Na vnitní

tabulky jest vidti dvé poslední íslice letopotu MDXX, pvodn tuší kresleného, a pod

tužkou pipsaná, málo itelná signatura N. 16. Kartuši podpírají na obou stranách dv lid-

ské polofigury pecházející : typicky renesanní výzdobu z tvaru rostlinných, silné stylisovaných.
:

>arva. snad stíbrné šedá. je z této ozdoby tak sloupnuta, :e ji lze vidti jenom nepalme na

nkterých místech. J 'celku je ozdoba této sírany podána velmi neumele.

Vnitní strany pedního a zadního listu obalu i pliky jsou bez výzdoby a prorážejí na n barvy
ze stran vnjších. Vnjší strana zadního listu je zhruba obdobná vnjší stran listu pedního, ze-

jména pokud jde o celkové rozvržení výzdoby, ale v detailech je mén peliv provedena, což platí

n/lášt o renesanním vzoru s kartuši pi dolním okraji znakového pole, kde télo pafafigttr je pro-

taženo do spirálovitého závitu, 7' nmž je vsa >ba stromovitého tvaru. Štít je pošinut o nco
1 je na nm vidti šikmé, barevn odstupované pásování, o nmž je nesnadno rozhodnouti.

je-li podmínno snad strukturou pergamenu nebo barev, jimiž se tu pracovalo. Štít je jakoby za-

na úponky vybíhající ze stuhy a svými vrcholy je ástené kryje. Na stuze složené do záhyb
se vine jednoádkový nápis napsaný týmž písmem a touž rukou jako na pedním listu obalu: gem

i t>orniitat)ii.i na vvluemítatniii' Síaniiniiuj fomornif SRarfrafttoii8
) moratofeíjo.

v toliko jedna sloika dosud nahoe, uprosted a dole sešitá. Rozmry folií: 20.3X35 cm. íslovaných
- ísla je sir. 1 a 2 a pak od fíi phi prázdné je c íslovaných folio 6 :., tisten po-

psáno f. 6. Vady a kazy pergamenu jsou na pedním listu obalu nahoe i dole pi okraji jako stopy po sešíváni.

• 6. na str. i-— rS. si- ss a 2?—24. Na sir. 1 je nahoe nadpis: Knihy druhé pána z Pernštejna 1520. Nadpis
nad vklady

\ha XXI. obsahuje vklady z let 1523—1524. Byla vedena zaikomornictví Jana z Kunovic.
Skládá se z obalu a z 9 folií do nho vložených a dosud ke hbetu pišitých. Stran iS. Rozmry oba-
lu: pední list w.jXjj.; cm. zadní list joX ]2.j cm.

Xa vnjší stran pedního listu obalu je na všech tyech okrajích rámec tvoený tmav zele-
nou. 1 cm širokou obrubou, která je pi dolním okraji daleko svtlejší, ponvadž se její barva spo-

spojují a jsou na dvou místech svázány. Jak kmeny, lak vtve jsou položeny zlat žlutou barvou
a jsou ervenohnd odstínovány, aby celek psobil dojmem skutenosti. Stínování vyplnit/, I, ve

') ornik je v orig. seteno.
2
) wij není v orig. napsáni
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a dolní strany kmen a vtví, kde jsou také erné kontury s náznakem tenkých vtviek. Tmav ze-

lený, erni- konturovaný štít není naklonn a je rozdlen rud erveným, pokosem postaveným pás-

mem na tí pole. Stední, rud ervené, je vyplnno dvma postavami jelenu zobrazených jen do

poloviny tla znázornného ve skoku, takže pední zdvižené nohy tvoí paralelu parohm dopedu
naklonn, vpravo hledící hlavy. Šíje obou zvíat zdobí erné pásky se dutou pazkou. Jejich tla

jsou kolorována šed a plasticky odstínována svtlejší barvou, která pechází do žlutého tónu. Na
štít je postavena vpravo hledící, pootevená kolí pílbice, zlacená, s hndoerveným odstínováním,

ern konturovaná a šrafováná. Klenotem je zase postava jelena tvarem, barvou i celkovým podáním

obdobná postavám jelenu na pásmu štítu. Zadní ást tla je kryta dvma perutmi, celenou a erve-

nou, je se tyi z pozadí zvíete. Pední peruf je barvy tmav zelen, peruf za ní purpurov rudá, na

okrajích temn erven odstínovaná. Zpod perutí vyrstají dv vtve bohat lenných pokryvael

akantových elegantních tvar, erven a zelen kolorovaných a stínovaných tmavšími tóny týchž ba-

rev. Štít i pokryvadla vrhají vlevo fialov rudé stíny, ímž je plastika výzdobyzvýraznna. Nadznakem
jevelký zlacený nápis antikvou: -IOHANNES-DE - KUNOWICZ - a níže zlacený letopoet: na-

pravo od klenotu - M - D - a nalevo XXIII. V horním levém rohu tužkou: i~ a táž íslice tužkou

také nad písmeny KV v nápise. Dole na pravé stane bylo v 18. st. inkoustem napsáno T523 a pod

tím jinou rukou a jiným inkoustem 12. 17. (Reprodukci výzdoby teto strany viz 11 Hru-

bého, . 18.) Vnitní strana pedního listu obalu je bez výzdoby a je prostoupena mastnotou barev

z vnjší strany, ('prosted je tuší napsáno: Xo IJ de A° 1323. Vnitní strana zadního listu obalu

je také bez výzdoby a pronikají na ni bány ze strany vnjší.

J'njší strana zadního listu obalu má tu zvláštnost, jako olomoucká kniha XIX. a XX., že je

na ní znak souasného nejvyššího sudího, Voka Poz^ského ze Sovince. Celková výzdoba se ídí touž

myšlenkou jako výzdoba na vnjší stran pedního listu obalu. Vtve obou stromu jsou zde spojeny

dekorativn stužkou s dvma 'dojícími konci. Na stuze je ouškem zavšena dlouhá úzká deska, zdo-

bená toliko na okrajích zlatou, ervenohnd odstínovanou linkou. Odstínování je na levé a dolní

stran a sama deska má tmav zelený stín. Na desce je zlacený nápis v antikv: VOK - PNIOW-
SKI - DE - SOIVIXECZ'). Pod deskou, na pravé stran klenotu je zlacen napsánu: - / - a na

levé stran: -2-3. Do dolního okrajového pásma zasahuje dolním koncem štít pánu ze Sovince,

postavený svisle, plený. Pravá polovice je rumlkov ervená a jen prost ozdobená dvojitou tmavší

ervenou linkou, sledující pi okraji obrysy této polovice štítu. Její spodní okraj je téže tmavé barvy

jako linky na ní. Horní okraj je odstínován svtlejším tónou rumlky. Lézá polovice štítu nese na

stíbrn kaleném poli ti erná bevna, položená pokosem. Turnajská otevená, vpravo hledící pil-

bice, provedená v téže stíbrné šedi kovu. je hndými tóny odstínována a ern a žlut šrafována.

Klenotem jsou dva zxilské rohy v barvách štítu, t. j. pravý ervený, levý stíbrný s temi ernými
bevny. Oba rohy mají zakonení jako rohy lesní. V temeni pilbice koení splef akantových tvar,

které se spirálovit rozvíjejí po obou stranách klenotu a štítu, jímž jsou ásten kryty. Výtvarné

provedení znaku na této stran je snad ješt pelivjší a minuciosnjší nes na pedním listu obalu.

Lze to íci pedevším o pilb, podané miniaturním zpsobem. J 'celku možno íci, že erby jsou pro-

ptacovány kresebn i barevn pelivji než dekor stromu, patrn symbolických, takže lze míti za to,

že snad ani nejsou dílem téže ruky. Plastický dojem kresby zesilují vržené stíny, podávané v tónech

tmaz ,é zelen.

V knize je pouze jedna složka, sešitá a nahoe dosud pišitá ke hbetu. Folio 2 je samostatný list. pišitý k dal-

ším foliím. Rozmry folií se mnoho neliší: 29.8X39.8 cm. íslována jsou jen popsaná folia, I—5, ostatní, str. 11—18,

jsou prázdná. Vady a kazy pergamenu jsou na pedním i na zadním listu obalu, na f. 2 a 4 a na str. 11—12,

13—14, 17— 18. Nadpis nad vklady není.

Kniha XXII. obsahuje vklady z roku 152/. Byla "vedena za komornictví Kryštofa z Bosko-

vic na míst Artleba z Boskovic, nejvyššího komorníka. Skládá se z obalu a z 8 folií do nho
vložených. Stran ló. Rozmry obalu dnes: pední list 22.5X31.3 cm, zadní list 30.8X31.=, cm. Zadní

list je prmrn o 7.5 cm širší než pední.

Vnjší strana pedního listu obalu je vyzdobena znakem pán z Boskovic. Znakové pole je ko-

baltov modré. Pi dolním okraji je pás s ornamentem renesanních forem. z'\soký 3 cm. zlat ko-

lorovaný a ern konturovaný, vlevo a vespod po zpsobu vrženého stínu. Tento ornamentální pás

odpovídá komposin pásu nad erbem, jehož hlavní ozdobou jsou ti ádky nápisu psané antikvou,

*) V DE je E vepsáno drobn ji do D.
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KNIHU - PANA ARTLEBA - CZERNOHORSKEHÓ
nak. Štit je mime sklo-

\emným vršeným stínem na levé stran. Bos-

\turovaný, silnji po levé stran,-. \„ praité po

pilbice vlevo Medici, lacená, ern kontu-

: klenotu f( barvi ; '"'"' *''' 4i ' tymi
jsou selené a svtlejíi barva dodává jim

nesoumrné vtve akantových list prove

odstiovaných barevn i kresebn, a to liniemi, které

,>:u dodávají plastiky, kterou ješt zesilují vršené barevné

pod hebenem je tuškou psán,' oznaeni X. x8.

my pedního listu obalu je pracována na pergamenu nevalné jakosti. I o

tu ušilo. Jsou na mnoha místech, zejména v ástech blízko hrb*

lprýská Dejvice pekvapuje to, že tento pední list obalu s n, rovn astí i i

tty uvnit knihy (vis o tom níše) a še je také ušší neš lisí ladní (viz

i \>kle nepelivé úpravy a není také vidti známky njakého

tsahu, který by mohl býti její píinou. Vnitní strana pedního listu obalu je hec vý-

na ni barvy se strany vnjší. Rovnš tak vnitní strana zadního listu obalu.

Vnjší strana tohoto listu je vyzdobena obdobn jako na listu pedním, pokud jde o erb, který

ie postaven soumrn k erbu na pedním listu a tedy mime naklonn vpravo. Sad erbem i pod ním

renesanního ornamentu. Pás nahoe je znan širší neš pás dole. Rovnš ást

i erbu vypluje svislý pás bsných renesanních forem vymalovaných lak jako na

\ích pásech bronzem a odstínovaných ernými konturami.

V kt piíitá ke hbetu. I Hejn veliká: 23.5—28.7X36.8—40.3. /'

.1 sir. o— /-'/ je jiný, slabší. Všechna folia jsou vyšší nci listy obalu, ta)

. a !'. i. 2 a str. 1.1— 16 širší než pední list obalu, takže jej penívají. íslována jsou

isaná folia, 1—4. Prázdné je f. 4 v. Vady a kasy pergamenu jsou na str. o—jo, 11— 12 (sestižení pravého

na str. o— 12, sestižených lak. še jsou dole širší než nahoe. Nadpis je pouze nad prvním vkla-

deni na nou pozdjší rukou, která psala nadpisy v další knize.

Kniha XXIII. obsahuje vklady z let 1528— 1529. Hýla vedena za komornictví Jana Kuny
z Kunštátu. Skládá se z obalu a z 12 folií do nho vlošených. Stran 24. Rozmry obalu: pední
list 2&7XJ5.7 cm, zadní list 37-8^.35.8 cm. Zadní list je o 9.5 cm širší neš pední, ale lato jeho

ást, dnes velmi zkroucená, je pehnut, 1 dovnit v pliku.

Vnjší strana pedního listu obalu je vyzdobena znakem pánu z Kunštátu. Znakové pole má
dvojité orámování: vn prostý svtle zelený pás (šíka u hbetu i na okraji 2.5 cm, výška dole

2.8 cm. nahoe 1.7 cm) a uvnit svtle ržový (šíka na obou stranách 2.5 cm, výška dole 3.7 cm,

nahoe 2.l), rozlenný bohatým renesanním ornamentem, figurálním i rostlinným, v tvarech

charakterisujících první tvrtinu 16. století. Vespod jsou dva delfínové, držící v hub tabulku žlut

orámovanou a na kratších stranách bohat profilovanou. Na jejím bílém poli se te nápis r> kapi-

tále, tuší: l.l.X KUNA Z KUNSTATV. Zespodu podpírá tabulku trojice akantových list, z níž

se po obou stranách rozestírají dva akantové listy mode zbarvené a opírající se o závity list

<vaných zásti bronzem. Šupinatá tla delfín jsou barvy zelené, tónov odstupované, aby
e dosáhlo plastické formy. Oba svislé pruhy tohoto vnitního pásu mají vlastní ornamentální e-

šeni. \a pásu vpravo je k dekoraci použito tvar rostlinných i detail architektonických. Cha-
rakteristická jest výzdoba v horním rohu. již tvoí :• renesanci oblíbený tvar sfingy s dívím po-

prsím, okídlené, se zlatou korunou ozdobenou akantovými listy. I 'prosted pásu je malá kartuše,

orámovaná šlutošedou barvou a nkolika linkami, nesoucí v svém poli letopoet 1528, napsaný tuší.

Horní vodorovný pás má jako ústední výzdobu dva rohy hojnosti s ozdobou akantovou a kvti-
novou. Rohy hojnosti pecházejí rovnš v delfínovité tvary, které se vzájemn proplétají a tvoí
symetrickou výzdobu odpoví/lající ponkud výzdob na dolním pásu. Levý svislý pás má výzdobu
v hrubých rysech obdobnou pásu pravému. Povšimnutí ho.dný jest detail s mužskou hlavou minii-

ciosn propracovanou, s plnovousem a zlatou korunou, vystupující z dekorace akantových list.

Jiným takovým detailem jsou dv sojky soumrn postavené proti dekorativnímu tvaru podoby
azy. 7 ento ržový pás oddluje od zeleného pásu dvojitá linka, ušší žlutá a širší modrofialová.

vnes od znakového pole jej dlí dvojitá linka, úzká modrá a široká zlacená. Znakové pole je barvy
'obaltov modré. Štít je postaven rovn a je lenn temi vodorovnými, ern zbarvenými a ne-
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zdobenými bezny. Zdobeny jsou jen pásy mezi bevny a spodní ást štítu, tvaru polokruhového.
Štít sám je pokryt šedohndou emailovou barvou a je vytlaen, takže vystupuje plasticky z roviny
listu. Jeho plochu kryje filigránová kresba stíbrné barvy a renesanních forem, je se rozzáí sou-
mrn z ústední lodyhy vystupující z tvaru pipomínajícího vázu. V ose štítu je nasazena ote-

vená turnajská pilbice znázornná en face, se zlat pracovanou a drahokamy jakoby vykládanou
korunou, z níž vyrstají jako klenot soumrn podle osy ádná kídla, tak jako štít krytá emai-

lovou barvou a vytlaená do reliéfní formy. Jsou provedena v týchž barvách jako štít a mají rov-

nž stíbrnou kresbu, oznaující jejich detailní formy. Kídla mají v horní ásti ti erná bevna
odpovídající bevnem na štítu. Z horních roh znakového pole visí závs složený ze stylisovaných

akant a tvar vetenovitých, ukonených hvzdicí a zeleným stapcem. Pokryvadla vyrstají ve
dvou soumrn lenných vtvích akantové formy detailn lenné a bohat profilované, trrovede-

ných v barvách šedých a stíbrných; pehnuté ásti akantového listu jsou barvy erné. Barevná
reprodukce této vnjší strany pedního listu obalu je u V. Houdka, Drobnomalby moravských
desk zemských (MM, r. 39, ují =,, tab. II.; dole pilepený lístek s pozdjší [18. st.J signaturou

dnes již chybí). Reprodukce (erná) je také u Hrubého, . 22.

Vnitní strana pedního listu obalu a zadního listu i s vnitní stranou pliky jsou bez výzdoby,

v pirozené barv pergamenu. Vnjší strana zadního listu obalu (reprodukce u Hrubého, . 21) má
výzdobu obdobnou stran pedního listu a, pokud jde o vnitek znakového pole, úpln stejnou. Jen

pás, který rámuje toto znalcové pole, má naprosto jinou výzdobu než pás na pedním listu. Zcela

odlišné je i její ešení barevné, které má za podklad barvu svtle žlutou, kdežto na pedním listu

svtle ržovou. Ústední motiv celé výzdoby je umístn ve spodní rovnobžné ásti pásu. Tvoí ji

dv postaviky okídlených putti s vlající bílou, fialov odstínovanou šerpau pes bedra obou dt-
ských detailn, ale anatomicky neobratn podaných tlíek. V ose mezi obma dtskými postavami

vyrstají z trsu trávy ti kvtiny s rudými, zlat šrafovánými kvty, z nichž prostední je zakryt svit-

kem papíru s modrou linkou, jejž rozvinují oba putti, aby bylo možno ísti na jeho bílém podkladu

nápis v kapitále: IAN KUNA : Z KUNSTAT : Po obou stranách putt vyplují rohy dv temn
rudé sfolisté rže, z nichž pravá je zcela rozvitá a má na svém okraji žlutého motýla. Levá rže je

polorozvitá. Ostatní ti pásy vyplují rovnž kvtinové tvary jen málo stylisované. Jsou to ervené
karafiáty, modré zvonky, kopretiny, chrpy a jahody. Kvtiny jsou oživeny drobnými tvary motýl
a pták, mezi nimi sojky, sýkory i datel a papoušek. Celkové orámování tohoto pásu tvoí po stra-

nách znakového pole široká linka ervená a úzká žlutá a pi okrajích proti vnjšímu pásu zelenému

široká linka modrá a užší ervená. O výzdob obou 'vnjších stran jako celku možno íci, že je proti

pedchozím pelivjší a že se tu užívá i nových prostedk: zlacených linek a teek pravým zlatem

a napodobení kovu u štítu a kídel, kde se také sahá k tomu. aby vytlaením formy nabylo pesvd-
ivjšího dojmu. Oba listy oba'u jsou také proti pedcházejícím daleko lépe zachovány.

V knize jest jediná složka se stopami sešívání nahoe i dole. Na hbetu takových stop není. Rozmry folií se

mnoho neliší: 26—27X36—36.5 cm. íslována jsou jen folia popsaná, 1—7, bez ísla str. 15—24. ásten popsáno

jen f. 7. Kaz v pergamenu jenom na f. 7. Nade všemi vklady jsou nadpisy psané touž nezjištnou pozdjší rukou

jako nadpis nad prvním vkladem v knize XXII.

Kniha XXIV. obsahuje vklady z let 1531—1535. Byla vedena za komornictví Kryštofa z Bos-

kovic. Skládá se z obalu a z 28 folií do nho vložených. Stran 56. Rozmry obalu: pední list

^9.5X59.5 cm, zadní list 41.7X.39.5 cm. Zadní list je dole o 11.J a nahoe o 12.2 cm širší než

list pední, ale tato ást je pehnuta dovnit knihy v pliku. Není to však pokraování pergamenu

zadního listu, nýbrž samostatný pruh pilepený úzkými (0.2 cm) proužkem k listu. Je to vidti dole,

kde je kousek úzkého proužku odlepen. Ale plika nebyla dovnit pehnuta hned tam, kde byla k listu

pilepena, nýbrž o 2.5 cm dále; o to se tedy zdánliv rozšíil zadní list obalu. Šíka hbetu neplný

1 cm.

Vnjší strana pedního listu obalu je vyzdobena znakem pán z Boskovic. Je orámován pásem

s dvma zlatými, ale již setenými pruhy po okrajích modrého znakového pole. Vn jest tento pás

orámován ješt dvma ernými linkami, z nichž vnitní je daleko silnjší. Nad horní vnjší linkou

je pozdjší rukou napsáno: Quat. 20 ab anno 153 ío vynecháno). Na modrém poli pásu, širokého

mezi pruhy 2.8 cm, se rozvíjí renesanní ornament se souhlasnými výzdobami po obou stranách.

Tvoí je prvky architektonické, živoišné (delfíni) i rostlinné (ovoce a kvtiny). Toliko ústední

motiv výzdoby je na obou stranách odlišný. Vpravo jsou to zkížené zbran, hndá puška a me
v erné pochv, kdežto na levé stran je to me ve svislé poloze a pes nj jsou zkíženy dv tye

f snad kopí). Horní ozdobný pás má uprosted kartuši s šedohndým rámem, rozšiující se na obou
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/.-on na každé stran) a vyplnnou

Ve fialovém poli ' 1 " kartuše je letopoet T530.

a antový list pech í

pojené uprosted fialov barveným pruhem a

onturovaným kvtem se zlaceným stedem. Na vnj-

skými hlavami. Kídla /sou

ou. Tla polofigur jsou selená a ped pechodem
> lily.

tonické, perspektivn podai ni. I 'espod je to Šedý .-.7,7 s krycí

mi linkami. V jeho dolní polovici je uprosil,,! erná znaka II.

mné hranolovité sloupky vyrstající orán ov ervených, dosti

ých patek s <ky. Nahoe jsou zakoneny podobu,' profilovanými h

lni púlkruhovitý oblouk s naznaeným, ovšem nepesným perspektivním podáním.

: ir. ,1 erným dvojplošnýtn rámem jsou ve fialovém a zlatým filigránem do

•v kulovitého tvaru, perspektivn odstínované. V modrém poli oblouku ohra-

s dvma bitými linkami, uprosted nichs je šra zlatých árek perušova
' ami. je na modrém polí zlacený nápis v renesanní antikv: CRIS I OF

\\ ( Ul' h"/. A NA TRZEBOWE. Vnitní stna oblouku je plasticky odstínovaná ,1 mu ve

•.vbíhají ti vtve guirland s ovocem. Postranní vtve /sou opuštny oblou

oblouku a ozdobeny u místa, v nmš do klenby pecházejí, fialovou, hadovit se

se zlatou kresbou. Ústední ást guirlandy vypluje meeni me i dvma vníky

c dubových list s tmavou a zlacenou kresbou. Spoívají na hndé podušce s tmavší kresbou, ozdo-

ch tymi bohat krumplovanými stapci. Pod poduškou je vidti otevenou, soumrn
".ou turnajskou pilbici, pvodn snad hunou, nyní však zcela setenou, takže prosvítá

jenom její tmavá kresba a náznaky pvodního strnování. Spodní hrot pilbice zapadá do stedit

purpurov erveného a tmavji odstínovaného, elegantního a tvarov bohatého štítu, postaveného

Boskovický heben na nm je v tém. sta; u jako pilbice. Byl asi pvodn, tak jako ona, kryt

bronzem. Po stranách štítu a ke klenotu se navíjejí dv bohat lenné vtve akantových pokry-

- ysplých a ladných jarem. Jsou podány -v barv rudé a bílé. obojí siln tmavšími tóny od-

stupované. ( Reprodukce této strany je 11 Hrubého, . 26.) Vnitní strana pedního i zadního listu

obalu je bez výzdoby, v pirozené barv pergamenu.

Vnjší strana zadního listu obalu má zhruba totéž komposiní lenní jako na listu pedním.

avšak -v detailech se od ní znan liší. Znakové pole má obdobný erb jako na pedním listu, ale po-

kryvadla mají tvary komponované pro širší plochu, nebot na této stran chybí po stranách archi-

tektonické sloupkové orámování, které je charakteristické pro pední stranu. Erb spoívá zde na

zbarveném, tmavšími i svtlejšími pásky zdobeném pásu bez perspektivního podání. Je

•i v své stední ploše zlalou kresbou a silnou ernou linií, která obepíná také celé znakové pole.

I 'prosted dolní ásti tohoto pásu je táž erná znaka H jako na pedním listu. Místo oblouku,

kterým vrcholí znakové pole pedního listu, je tu perspektivn znázornno jakési kládí, spoívající

v rozích na dvou šedých, nijak nepodepených konsolách. elní stna tohoto kládí jest rozlenna

Halovým, tmavšími i svtlejšími linkami ozdobeným pásem, který je k spodní desce kládí pi-

pojen deskou zdobenou jakýmsi listovcem. Uvnit rámu je v modrém poli dvouádkový nápis týmž

písmem jako na. pedním listu: CRISTOF Z BOZKOWICZ A NA TRZEBOWE. Na spodní,

tmav fialové desce je uprosted zavšena prostá malá obdélná tabulka si'tlc žlutého orámováni,

na jejímž fialovém poli jest letopoet 1530. Soumrn k této tabulce jsou upevnny dva zlacené kruhy,

z nichž se obloukovit pnou ti fcslony. Stední z nich kryjí vníky, postranní se dotýkají rámu

znakového pole. Festony jsou téže fialové barvy jako pda tabulky s letopotem, mají výzdobu

z ovoce a z listovi naznaeného zlatou kresbou. Vnjší rámec, vroubící znakové pole, je tvarov i

n znan jednodušší než pás na pedním listu. Je také barvy zelené, kdežto pední je modrý.

Oba svislé pásy mají neumle podanou ozdobu z geometrických tvaru zakonených nahoe miško-

vázou, z níž šlehá ecký oheií. I 'odorovné pásy mají své vlastní ozdoby. Nahoe je to uprosted

osmicípý fialový kz^t nesený dvma vodorovnými linkami, lennými tvary ve form zvonk do

sebe zapadajících, s tmavou a bronzovou kresbou. Spodní pás má ozdobu ešenou obdobné /oko

pás na pedním listu. Rozvíjejí se tu ze stetl u dv spirály zakonené trojlistem a pecházející vn ve

formy delfínu pijících z vázy naznaené jen do polovice. Také tyto tvary jsou, jako ostatní na vrou-

bícím rámu. zbarveny fialov a prokrcslcny tmavými a bronzovými liniemi. V rozích, kde se kíží

lorovnými, vznikají tvercová poli vyplnná soumrn podanými tvary stylisova-
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ných zvonk pvodn mode zbarvených, na fialovém poli. Plika zadního listu obalu je olemována
erným a modrým páskem a vn konturovanou ernou linkou, z ni vyrstají spirály na koncích

rozvtvené. Na fialovém poli pliky je namalována ozdoba složená z bohatých architektonických

forem, perspektivn neumle podaných. Jednotlivé tvary jsou zdobeny podobami delfín pizpso-
benými obrysm architektonických forem nezídka bohaté profilovaných. Tla delfínu, formovaná
do akantových list, pecházejí do závitnic ukonených trojlistem, z nhož nkdy visí ozdobné tvary

zakonené stapcem. Ozdoba vrcholí v podob sovy, jež usedla s rozpjatými kídly na okraji výpln
mezi dvma hlavami delfín. Celá výzdoba pliky je podána v jemn šedém, ponkud nazelenalém

tónu s bohatou tmavou i zlatou kresbou. Celkem lze o výzdob této knihy íci. že je dílem kreslíe

znaného vkusu, ale neveliké kreslíské zrunost:. Jeho zájem o novou perspektivní nauku, kterou

pinášela renesance, byl nepochybn znaný.
Folia nejsou stejn veliká: .'(j—2^.2X36.7—38.4 cm. Jsou stoenu Jo ty štoek, sešitých a mimo první, ji

uvolnnou, pišitých ke hbetu, druhá a tetí dnes jen nahoe, tvrtá nahoe i dole. První se skládá z dvanácti folií,

v druhé je osm folií, v tetí a tvrté po tyech. íslována jsou jen folia popsaná, 1—25, neíslovány jsou nepopsané

strany i/

—

56. Tady a kasy v pergamenu mimo nerovná sestižení jsou na f. 3, //, 12, 16, 18, 20, 31. Pergamen \e

nestejné jakosti a asto velmi nerovn sestižen; na p. f. 23 má výšku u hbetu 36.8 cm, na okraji 33.6. Nadpisy
nad vklady jsou fen dva. souasné, na str. 200/28 a na str. 211/36. Na f. 24 v. na dolním okraji vpravo se te zaátek
vkladu: Jan z Pernštejna Jindichovi z Lomnice a erbóm. psaný touž rukou jako vklady na této stran, ale obrácen.

Mlo to býti první folio tetí složky, ale písa nepokraoval, nýbrž obrátil celou složku, takže úplný vklad je na

prvním míst na f. 21 (str. 230—231/88).

Kniha XXV. obsahuje vklady z let 1535—1536. Byla vedena za komornictví Jana z Lipého.

Skládá se z obalu a z 20. folií do nho vložených. Stran 40. Rozmry obalu: pední list 28.8X.36 cm,

zadní list 16.2 dole a 35.6 nahoe X 36 cm. Zadní list je dole o 6.2 cm a nahoe o 5.6 cm širší než

pední, ale tato ást je pehnuta dovnit knihy v pliku. Šíka hbetu 0.5 cm.

]
rnjší strana pedního listu obalu je vyzdobena znakem pánu z Lipého. Znakové pole jemné

mitisov zelené barvy je orámováno dvojitým pásem, erným vnjším, po stranách 1.2 cm. nahoe
<>.<} cm a dole 1 cm širokým, a svtlemodrým vnitním, neplné 2 cm širokým, s širokýnii (o. i cm)

zlacenými pruhy po stranách. Na svtlemodré pd pásu je bohatá renesanní výzdoba z tvar
rostlinných a živoišných i z pedmt rzných tvar, nejastji vázovitých. V osách tchto pásti

jsou pole kruhovitého tvaru, zlat orámovaná, v nichž je znázornn na karmínov ervené pd
tyrerbovní vývod Jana z Lipého: na pravé stran erb pán z Lipého, nahoe pán z Krava, na

levé stran pán z Pernštejna a dole erb Johanky z Liblic. Erb pernštejnský patí matce Jana

z Lipého Bohunce z Pernštejna, manželce Janova otce Jindicha z. Lipého, erb kravaský Janov
báb po otci Elšce z Krava, manželce Pertolta z Lipého a matce Jindicha, Janova otce. Erb dole

Johance z Liblic. manželce Viléma z Pernštejna a matce Bohunky z Pernštejna, Janovy matky. Je

to štít rozpoltný, pravá polovice erná, levá zlatá s erným kosmým polobevnem. (Vše podle V.

Houdka, Drobnomalby moravských desk zemských,MM r. 39 fícji-j], str. 85—86.) Po stranách erbu

Johanky z Liblic se rozvíjí ornament ve dvou tvarech nymf. jejichž tla pecházejí ve vlnovku roz-

rstající se v závitech ukonených rostlinnými stylisovanými tvary. Rám kolem tohoto erbu se spo-

juje s ornamentální výzdobou dvma kruhy v rámu zasazenými, jimiž jsou provleeny akantové

spirály, v nž jsou prodlouženy ruce obou nymf. Svislé postranní pásy vypluje stylisovaná rene-

sanní ozdoba umn vymyšlených tvar rostlinných i nižných artefaktu. Horní strana svtlemodrého

pásu má po pravé stran znaku pánu z Krava tabulku se zlaceným rámem a na užších stranách

zasazenými kruhy, v nichž je provleena stužka umného vázání, která pipojuje tabulku jednak

ke kvetu v rohu, jednak k orámování znaku pán z Krava. Na bílé ploše tabulky je letopoet

L539- S tabulkou a její okolní výzdobou koresponduje vlevo ornament tvaru žlábkovaného sloupku

s hlavicemi, který pechází na obou stranách v rostlinný ornament, jenž tuto dekoraci spojuje na

jedné stran se znakem pán z Krava, na druhé s kvtem v rohu. Z horních roh pásového orá-

mování visí na stužkách uvázaná deska s nápisem na ultramarínové pd zlat v gotické niinus-

kulc kresleným a na šest ádk rozdleným: Setím oí> natojeng Siná bo&)í)0 13.5.5. 3aíojcnp gin tpto

fnihp 3a brojeného spona pana Sána 5 Stppcíio na $rumío)ute SReftimíiefjo SftarífalEa fraioioftan) (ijeífepo

Etefljg tp egafp aurjao neptupííeho fomotntcgfttot) n> marrabfitog 3Koratoffem Spratuoiuaí:

Orámování desky je prosté, zlacené a na kratších stranách vrcholící v ozdob tvaru akantových

list, v níž je uprosted zasazen zlatý kruh, na kterém je upevnna svtle fiová stužka na koncích

ozdobená stapci se zlatou koulí. Také sted horního vodorovného orámování má menší akantový

násadec, který má naznaovati upevnní desky také nahoe.
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. [dlného, i ran obohaceného Mu-

lo celýštii je tlatý. \a obvodu je štít ros~

: jeho flotliy jsou dv stíbrné ostrve, erné namalo

ehá, vpravo Medici tumajská pilbice

t minuciosni kresbou a dobrým vystišenim materiálu, z néh

: smyky svázanou, na ktei fen štít. ( )tvor

ován. Y,; temeni pilbice spoívá malá erná poduška

ni uzlem, a na ní, takka na celé, leii zlatá, vpravo

klenotu, se dotýká rámu desky s nápisem.

;
: klenotu. <e ro viji bohatá výzdoba pokryvadel, vpravo mohut-

n oste kreslené tvary akantových /oem bohaté barevné odstíno-

,/i štítu, t. j. zlatéhndé a erné. Vnitní strany obou list obalu jsou na-

.1 krycí barvou, bez výzdoby. Rovnž vnitní strana pliky, která je však na

/'»;. odobnou, jen -v barvách a v detailu odlišnou ozdobu

strana pedního listu. Hlavni rozdíl je -v barv znakového pole, která je karmínov

na pedním listu. Rovní štít má zcela jinou formu, lennou nkolika nepravidel

a jedním vlevo. Pod štítem vpravo vyráží tvar kruhové výsee pizpsobený

ie zbarvený. Zdá se. ze byl namalován jen z dvod dekorativních. Ostatní

tti znaku jsou obdobné, ale nikoli zcela stejné jako na znaku na pedním listu. ervená barva

na pozadí si -vyžádala také jiného, t. j. ho zbarvení akantových násadt u na kratších stra-

v desky s nápisem týmž jako na pedním listu. Celková výzdoba této knihy svdí o po-

mrné znané zrunosti jejího autora, kterému nebyla neznáma ani mosaiková -výzdoba v kosti nebo

z emailu, kterou napodobuje v pásech lemujících znakové pole.

-. diná složka, -lóžemi voln do obalu. Stop pišívání ke hbetu není. Skládá se z so folii sešitých

dole. Rozmry folií: jo—20.4X34.4—35.6 cm. íslována jsou ieti folia popsaná, /—/," Prázdné jsou strany

1— .' cj pak ,,v>

—

40. Jen ástené je popsáno f. 17. Vady v pergamenu: pravý oknu list n- vesms nerovn zastižen,

takže šíka list nahoe je menši než dole. Namnoze je nerovn sestižen i dolní okraj, tak zvlášt na f. 15 a na
'

; prázdnou stranu i a 40 se ásten otiskla ervená barva vnitních stran obou list obalu. Nad
vklady jsou souasn nadpisy, s osmi výjimkami, kde chybjí.

Kniha XXVI. obsahuje -vklady z let 1538— / s 57. Byla vedena za komornictvi Jana z Žerotína.

Skládá se z obalu a z pj[ folií do nho vložených a k nmu dosud pišitých. Stran 190. Je to nej-

obsáhlejší kniha tohoto svazku. Rozmry obalu: pední list 27.5X35.^ cm, zadní list .i.í.ía.o.- cm.

Zadní list je o e> cm širší než pední, ale tato ást je pehnuta dovnit knihy v pliku. Není to však

pokraování zadního listu, nýbrž samostatný kus pergamenu pilepený k okraji zadního listu, jak

ti dole, kde je plika od zadního listu na kousku odtržena. Šíka hbetu je J.J cm. Oba listy

obalu jsou dole o I cm užší než -vnitní folia, která tedy penívají obal.

i vnjší strana pedního listu obalu je vyplnna žerotínským znakem. Znakové pole je

. Štít svisle postavený, nepravidelné formy, po pravé stran vykrojený, je karmínov ervený.

Jeho spodní ást -vyplují ti hnd zbarvené, tmav odstínované pahorky, z nichž vystupuje erná
postava lva ve skoku, -vpravo hledící, s vyplazeným jazykem, se zlatou korunou a s chvostem de-

korativn splétaným. Nad štítem uprosted se zvedá tumajská otevená pilbice šedomodré barvy

s bohatou tmavší kresbou. Na pilbici je klenot -v podob zlaté trojdílné koruny s ervenými dra-

hokamy. Od koruny se rozvíjejí jako pokryvadla akantové listy, rozvtvené, zbarvené karmínov
ern. Xad znakem je ervená tabulka s trojádkovým bílým nápisem, psaným antikvou: IAN

Z ZIEROTINA A NA STAZN1CZY NAYWISS1 KOMORNÍK MARKRABSTW1 MO-
RAll SSKEIIO 1538. Tabulka je ozdobena svtležlutým rámem se zlacenými linkami. Uprosted,
kde je rám kroužkem pipevnn k hndému orámování znakového pole, zdobí rám tabulky po délce

ozdoba akantového listu. Znakové pole je vroubeno svtlým modrozelenými pásem, širokým dole

j.j cm, nahoe s.j cm a na obou stranách 5 cm. V jeho rozích je tyrerbovní vývod Jana z Ze-

1 otína: v pravém horním rohu štít s žerotínským Ivem v týchž barvách jako štít na znakovém poli,

v levém horním rohu štít se -vzlétající bílou ludanickou husou v modrém poli, v pravém dolním rohu

erné hráb, kolmo postavené, v erveném poli. a v levém dolním rohu štít se stíbrnou zavinutou
stelou v erveném poli (podle zadního listu obalu, na pedním úpln zmizela). První erb náleží

Janovi z Zcrotína po otci, druhý jeho matce Alen z Ludanic, tetí jeho báb s matiny strany Mar-
két z Nové Cerckve a tvrtý jeho báb po otci Markét Tvorkovské z Krava. (Vše podle V.
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Houdka, tamtéž, str. 86—87.) V osách této celé strany je na modrozeleném pásu prostá ozdoba

skládající se z karmínov erveného kruhu obepjatého tmavmodrým kruhovým páskem. Modro-

zelené pole je vyplnno lehce stylisovanými vtvikami kreslenými šttcem šedou barvou a listy

vtviek jsou vyplovány bronzem. Tento modrozelený pás má rovnž hndé orámování, jako pi
okraji znakového pole, a vn ješt orámování erné, rozšíené pí hbetu v široký pás erný. Pod
pravým koncem tabulky s nápisem je na bílém pilepeném lístku evidenní znaka z 18. století:

Num: 22 <1,,s ab Anno 1538 a ješt na žlutém lístku pilepeném na bílý: 60. Vnitní strany ped-

ního a zadního listu obalu i pliky jsou bez malby.

Vnjší strana zadního listu obalu má výzdobu zcela obdobnou listu pednímu. Plika je pokryta

tmavošedou barvou a ornamentem v barv modrozelené, který se rozvíjí ze stední lodyhy soumrn
na ob strany. Výzdoba na obou listech je nepíliš dovedná a je z velké ásti zniena velikým opo-

tebováním knihy.

V knize je dvanáct složek, sešitých a pišitých ke hbetu. Rozmry folií (s udáním vždy jen podle prvního

folia složek)- 27.5—30.7X35.7—37.8 cm. V první složce je 10 folií, v druhé 12. v teli 4, ve tvrté a v páté po šesti,

v šesté, sedmé a osmé po osmi, v deváté 4, v desáté 6, v jedenácté 16 (8 vlastních, folia 73—79 a folio 88, a 8 folií

samostatné složky, vložené mezi folia 79 a 88.) Ve dvanácté složce je 8 folii. íslována jsou jen folia popsaná

1—95. Prázdné je toliko folio 89 v., 90, 95 v., a poslední, str. 191—192. Jen ásten jsou popsána folia 22 v., 44 v.,

58, 63 v., 76, 87 v. Vady a kazy v pergamenu: není všude téže síly a jakosti a astým užíváním silného svazku trpl.

Pravé okraje folií jsou nejednou zkrouceny, nkteré rohy i okraje více mén peloženy. Je mnoho listu nerovn se-

stižených, obyejn tak, že dolní okraj je širší než horní. Vtší takové vady a jiné kasy jsou na foliích 6, 7. 15, 17,

18, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 55, 56, 58, 59, 74- Nad vklady jsou souasné nadpisy. Na f. 11 v. je nadpis dru-

hého vkladu napsán nezjištnou pozdjší rukou, nevzhledným písmem, kterým jsou psány nadpisy v knize XXIII.

a jeden nadpis v knize XXII. (nad prvním vkladem na /. 1.). U sedmnácti vklad však nadpisy chybjí. V posled-

ních dvou pípadech (str. 330/184 o .sír. 331/190) je nadpis nahrazen tím, že první ádek vkladu je psán velkým pís-

meni nadpis.

Kniha XXVII. obsahuje vklady z let Z555

—

'557- Byla vedena za komornictví Vojtcha

z Pernštejna. Skládá se z obalu a z 16 folií do nho voln, bez pišití ke hbetu vložených. Stran 32.

Rozmry obalu: pední list 32X36.2 cm, zadní list 40.4 dole a 39.5 nahoe X 36.2 cm. Zadní list

je dole o 8.4 cm a nahoe o 7.5 cm širší než pední, ale tato ást je pehnuta dovnit knihy v pliku.

Vnjší strana pedního listu obalu v barv indické erven je ozdobena architekturou portálu

obepínajícího znak pán z Pernštejna. Na štítu svisle postaveném, velmi bohatého okraje s dvma
záezy po stranách a válcovitými svitky nad nimi, je erná zubí hlava, hledící dopedu, s pro-

kreslenýma oima, se zlatými ržky s ernou kresbou, s povyplazcným erveným jazykem a s ern
a zlat splétanou houžví v nozdrách. Nad štítem je postavena bronzová otevená turnajská pilbice

vpravo hledící, ern stínovaná a hust šrafovaná. Na jejím temeni je klenot, koruna s okrajem

listových forem, posázená drahokamy. Po jejích stranách vlají stužky zakonené stapcem. Koruna

kryje zásti hlavu zubra, zvedající se nad ní, se zlatými, ern prokrcslenými ržky a s málo vy-

znaenýma oima. Tsn nad hlavou je svtležlutá tabulka se zlacenými okraji a s akantovou okra-

sou na podélných stnách; podobná ozdoba je také na kratších stranách a do ní jsou zasazeny

kroužky s vlajícími zlacenými stužkami, které zavšují tabulku na dvou místech portálu. .\a ta-

bulce je tíádkový nápis v gotické minuskule, ásten zniený: tootjtieá) 3 pernfftema fa na to] 15 [toa=

egotote] 55. Portál sám je zbarven hndozelen a je bohat lenn. Spodní deska, na níž spoívá, je po-

dána podle perspektivních pravidel. Pravý sloup portálu má rovnž perspektivní vyjádení. Levý je

podán z nárysu. Sloupy jsou hranolovité a jejich lícní stna je uprosted vyzdobena tmavším pás-

mem vyplnným ern kresleným a pozlaceným ornamentem. Hlavice má prostý kálichovitý tvar.

U paty sloup stojí dtské okídlené postaviky, které drží štíty vývodu. Na pravé stran je to velmi

neobratn znázornná postava dítte ukazujícího levicí na pernštejnský znak a podpírající pravou

nikou rozplený štít Johanky z Liblic. báby po otci; pravá strana štítu je erná, levá zlacená, s er-

ným bevnem, ležícím pokosem. Postava na levé stran drží v levici erný štít se lvem ve skoku,

vpravo hledícím, s vyplazeným jazykem a s ohonem spleteným ze dvou vtví. Je to znak Kateiny

z Gery, báby po matce. V pravé ruce si dít drží trubku, na niž troubí. Podobné dtské postavy

stojí také na hlavicích sloup. Praz'á z nich drží pravicí štít s pernštejnskou zubí hlavou, po otci,

a levicí ukazuje dol, na pernštejnský znak na znakovém poli. Levá postava drží zlatý štít s kaní

hlavou vpravo hledící, namalovanou ern, s erveným enichem a dásnmi, z nichž vystupuje ada
zub s dvma postranními kly. Je to znak matky Vojtcha z Pernštejna Hedviky ze Šelmperka.

! Vše podle Houdka, tamtéž, str. 87, podle olomoucké knihy XXVI. Je tam také reprodukce této

zýzdoby.) Nad obloukem portálu spoívá na jednoduchém kládí soumrná ozdoba ohraniená dv-
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. e mc i nimi je zasazena vrcholná

mých tónech portálu. Hlavy obou

Ustájí úponkovité ozdoby, ke kladi p

\uje liorni polovice oblieje masky, od ní' se ro rstají

, autora nepatrné \ \

architektury, ale sejména úplná ne nalost anatomie,

\\h. Rovní kresba hlavního erbu je proti dívjSim hodm

I
a prosvitá na nich jen ervená barva

Inilto listu i s plikou nemá vý doby a \e l>ouze kryta ervenou

• fíj k i \b. Ro "''

I 'iechna foliu jsou

• na i i ./ rs. Nad i fe/oáj

Kniha XXVIII, obsahuje vklady 1566. Byla vedena za prvého komornictví Za-

>, folií do nho vložených <; pvodn /,• nmu pišitých,

jak ukazuji stopy nahoe i dole na hbetu. Stran 108. Rozmry obalu: pední list ju.s y>.,r cm,

:. Šíka hbetu asi /.-V cm.

Vnjší strana pedního listu obalu je z istého pergamenu, orámovaného pi okrajích fialovým

í:í a zlacenými linkami na okrajích. I 'stední výzdobu strany tvoí fialo:;'- zbarvený

prmru .v cm, se znakem pánu z Hradce, vroubený vncem z hust kladeného listoví.
1

' 'a

uprosted horního okrajového pásku na šedivé (vpravo) a r .
. vlevo) služce, upevnné

na zlatém kruhu, jejž drží v zubech masku mužské podoby. Po ohou stranách šedivé a ržové stužky

clen zlacený letopoet i s 58. I ' pravém horním rohu orámování je zlacené, dvakrát naft íc

' Z téhož kruhu vedou stužky k menším kruhm v rozích listu, o prmru r cm, zdo-

beným obdobné jako kruh stední. Ten má dole uprosted pletivo listoví perušeno svitkem fia-

vrvy s maskou rovnž mužské podoby, která drží -v zubech stužky jdoucí ke kruhovými výzdo-

dohiícli rozích listu. Po obou stranách dolní ásti této masky je rozdlen zlacený letopoet

Hlavní znak má soumrný, krásn ti bohat profilovaný, svisle postavený štít umných tvar.

Je po : Hen. Pravá polovice, kobaltové modrá, rozplená po šíce, má v horním poli pti-

cípou hradeckou rži s erveným kruhovým vnitkem. Její pesné a jemn prokresleué tvary do-

barevné plastické odstínování v žlutých a hndých barvách se zlacenými konturami. V dol-

ním pravém poli je -v týchž barvách av témž plastickém provedení znázornna lilie a na ní konin, 1. do-

bená listovými formami a drahokamy. Horní pole levé polovice štítu je rovnž pín rozdleno.

Jeho horní polovice je položena a odstínována barvami hradecké rže, spodní polovice je cinobrov

i a -vyplnná zlatým filigránem. Polní pole vypluje kotva téhož barevného provedení a na

témž kobaltov modrém podklad, jako je tomu u ozdob pravé polovice štítu. Nad štítem, v jeho

ose. jest otevená turnajská pilbice, dopedu hledící, ušlechtilé formy, pelivé kresby i pelivého

'•ní a odstínování v žlutých ti hndých tónech, jaké jsou na hradecké rži. Na temeni pil-

'írají do výše dv kídla ze pštrosích per. ušlechtilá ve form i podání. Pravé je zbar-

veno tmav erven, konce per jsou zlaté a rovnž detailní prokreslení je provaleno zlatem. Levé

kídlo je provedeno v barv nce per jsou také zlaté, kídlo samo nemá z-šak zlaté kresby,

ale je na nm rozseto devt zlatých rží. V prostoru mezi obma kidly spoívá na vrcholu pilbice,

'vroubeném malým akantovým listem klenot; je to zelený vínek znázornný v perspektivním patlání

a ozdobený pti hradeckými ržicemi, z nichž: jsou plné viditelné ti. Po stranách pilbice se roz-

víjejí a celý štít vní pokryvadla, dv -vtve akantových listíí u srovnání s pedchozími knihami

> krásných, jemných tvar, peliv a pesn kreslených. Rozvíjejí se takka soumrn po

obou stranách erbu a jsou provedeny v hndých a žlutých, jemn odstínovaných tónech barev hra-

a kobaltov modrých barev štítu. Konturování, pokud jest, je zlaté. Zlatý je též filigrán,

který vypluje fialové pozadí ústedního kruhu se znakem.

Ve tyech rozích strany je tyrerbovní vývod Zachariáše z Hradce, z' každém rohu jeden

erb. v obdobném tvaru a úprav jako hlavní znak. V pravém horním rohu je -v zeleném vnci na

erveném poli prostý štít s dvma hlubokými soumrnými záezy po stranách a na nm pticípá

hradecká rže téhož formového i barevného provedení jako na štítu hlavního erbu. Je to znak Za-

chariášova otce. V levém horním rohu je v témž orámování na fialovém poli tvrcený štít rovnž
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s dvma hlubokými záezy po stranách a se znakem Zachariášovy báby po otci Anny, knžny
z Minstrberka. V prvém a tvrtém poli je orlice, jejíž pravá polovice je pokryta erven, levá ern.
V druhém a tetím poli jsou na zlatém podkladu dva ervené šikmé pruhy. Uprosted štítu je malý
erb kunštátský, již tém setený. V pravém dolním rohu je na modrán, ovneném poli položen

štít téhož tvaru jako oba horní, fr&lený tak, že praní polovice je kryta cinobrovou ervení a levá má
touž barvou kryta Ii vodorovná bevna na bílém poli. ervená plocha štítu i beven je vyzdobena
zlatým úponkovým filigránem. Je to znak Zachariášovy báby po matce, Kateiny Švihovské z Rožm-
berka. V levém dolním rohu je uvnit vnce na erveném poli rozložen šít ase téhož tvaru,

ctvrcený, barev nyní velmi setených. První a tvrté pole vyploval na podklad pvodn kobaltov
modeni lev ve skoku, žluté barvy s hndým stínováním, ale nyníje malba znan, zvlášt na tvrtém
polí. setena. Druhé a tetí pole vyplují na zlatžlutém podkladu erné kaní hlavy s velmi roze-

klanou tlamou, v níž je mezi dvma dlouhými špiáky vidti ervený jazyk v podob písmeny S.

Tento tvrtý znak náleží Zachariášov matce Ann z Rožmitálu. (Vše podle Houdka, tamtéž,

str. 88.)
'

Vnitní strana pedního listu obalu a ob strany zadního listu jsou bez ozdob a bez barev.
! 'celku možno íci, že kniha pana Zachariáše z Hradce má ze všech knih tohoto svazku nejpelivjší

a výtvarn nejhodnotnjší výzdobu. Svdí to o vysokém stupni umlecké kultury tohoto pána. který

ml kolem sebe umlce pozoruhodných kvalit. Rovnž výzdobu této knihy svil rukám výtvarníka

s neobvyklou kreslískou pohotovostí a zárove s význaným citem pro ušlechtilou a krásnou for-

mu. Dokazuje to dokonalá ornamentální stylisace akantových list elegantních, pružných tvar,
stejn jako podání ostatních detail celkové výzdoby.

V knize je šest složek. Byty pvodn pišily ke hbetu, jak na to ukazuji stopy na nm. Dnes isou voln vlo-

ženy do obalu. Krom tvrté jsou sešity, ale i v ní jsou stopy sešívání. Rozmry folií (udáváno pole prvního folia

složek i: 28.5—29.8X36—37-8 cm. V první složce je 8 folií, v druhé 12. v tetí 6, ve tvrté 10 (dvoulist f. 34 a 35 je

tu vložen do dvoulistu f.20 a 36), v páté a šesté po osmi foliích. íslována jsou jen folia popsaná, I—51. Podle tvaru

íslic se zdá, že tato kniha byla foliována hned v dob vzniku. První list nemá ísla. Je na jeho pední stran toliko

tíádkový nápis v gotické minuskule : .Q II liftu pttltO ;~]d)Xl)aiiC Z SjTabCC CtC. í'pin prázdná je str. 2, f. ?? v., 45 v.,

51 v. a strany 105— 108. Jen ásten jest popsána str. 7 a folia f. 5, // v., 27, 4~,, 48. Vady a kazy v pergamenu:
není všude téže síly a jakosti a astým užíváním silné knihy trpl, tak jako v knize XXVJ Je mnoho list nerovn
sestižených, obyejn tak, že dolní okraj je širší než horní. Nkteré pravé okraje folií jsou zkroue, uy nebo i ás-
í.

, /
1 peloženy. Vtší takové vady a jiné kazy jsou: na pedním listu obalu, jehož pravý okraj test zkroucen na

vnjší stranu, tak jako i list str. 1—2, dále na f. 2, 3. 5, 6, 11, 13, 32 (Sluté skvrny porznu na obou stranách po-

Stranního okraje a zásti roztepený dolní okraj), 23, 35, 40, 41, 44, 45; str. 107—108 je na pravé stran znan
pokrena. Také zadní list obalu je velmi sprohýbán. Nade všemi vklady jsou souasné nadpisy s jedinou výjimkou

na str. 42$ 11- (zápis o pijeti Jana Kropáe z Nevdomí, jeho syna Bohuslava a strýce Tasa do stavu panského).

Nyní závrem statistická data o poetu folií a vklad pojatých do tohoto svazku. Poítají se

jen folia popsaná.at zcela nebo jen zásti. Do vklad jsou zapoítány také zápisy o zahájení jednot-

livých zasedání zemského soudu.
í

' knize XV. je na 23 foliích 260 vldad, v knize XVI. na 42 foliích 271 vklad, v knize XVII.
na 3/ foliích 226 vklad, v kniez XVIII. na 23 foliích 126 vklad, v nize XIX. na 12 foliích 71 vkla-

du, v knize XX. na 6 foliích 39 vkladli, v knize XXI. na 5 foliích 32 vklad, v knize XXII. na 4 fo-

liích 19 vklad, v knize XXIII. na - foliích 35 vklad, v knize XXIV. na 25 foliích 115 -vklad,

v knize XXV. na 17 foliích 63 vkladu, v knize XXVI. na 95 foliích 285 vklad, v knize XXVII.
na 16 foliích 38 vklad, v knize XXVIII. na 5/ foliích 128 vklad.

Celkem 1706 vkladu ze 362 folií
1

).

J
) Poet vklad v jednotlivých knihách se neshoduje s údaji Demuthovými (Karl Joseph Demuth, Ceschichte

der Landtafl im Markgrafthume Mdhren). U všech knih má Demuth menši ísla, o 1 až 24. Celkový poet vklad byl

by pak u nho 1574, tedy o 132 mén. Tento rozdíl se vysvtluje tím, že Demuth nepoítal do vklad zápisy o za-

hájení zemského soudu (na p. v knize XXII. pi jediném zasedání soudu má poet vklad 18, nikoliv 19), a tím se

poet vklad zmenší o 104. V ostatních 28 pípadech nepochybn nepovažoval nkteré vklady (odpor, na-

uení, jednotlivé podíly pi rozdílech) za samostatné právní akty, nýbrž za píslušenství právního aktu pedcháze-

jícího nebo následujícího nebo, u rozdíl, jen za ásti dleného celku.
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Jazyk, kterým jsou psán . klady tohoto svazku, je stední eština konce 15. a první po-

tky jsou psány jenom t\ ací zápisy o zasedáni soud (sir, 3, 13,

ny, jedna krále Vladislava < listinou krále Jiího (str. 77— f8) a druhá

markra ; atinské jsou v starších knihách tohoto •

h pi zmnách textu (opravách nebo výmazech ); jsou uvedeny níževod-

komornika. Jinak se užívá latiny asto pi datování na zaátku nebo na konci

pro ri)A-, nkdy také pro den nebo místo, bud zcela nebo ásten. Latinské jsou také

nule v královských listinách: Ex commisione propria Majestatis Regie, Rcgic Majesta-

151, ny 200 1. Ad relacionem domini, magnifici domini .. . cancellarii, supremi cancellarii

istiku vcí heslo relatio). Latinsky se podpisují králové Ludvík a Ferdinand,

:. ale také Ludovicus rex manu propria, a nejvyšší kancléi království eského; tito

bud plným jménem a titulem kancléským ucho také Vi<lit a jméno i titul, ucho totéž 5 dodatkem

manu propria ij jednou také za titulem subseripsit. Z úedník královské kanceláe se podpisuje je-

nom latinsky Mel a Walter, latinsky ucho esky lícit (Helth), Logssan (Lokšan, Loxan), jen

Žabka z Limberka, dvakrát s dodatkem subseripsit, a esky se podepsat Hanuš z Wynšpcrku s do-

datkem manu propria.

O vývoji našeho jazyka, jak se jeví v olomouckých knihách zemských desk z let 1480— 1566, po-

jednal vydavatel olomouckého svazku v úvodu na str. XXIV.-—XXX. Je to podle ucho „stední

eština konce 15. a r. polovice 16. st. se všemi vývojovými znaky, jak je známe z jiných soudobých

lek. Xcncse celkem stopy vliv náeních ani po stránce hláskoslovné, ani po stránce tvaro-

'." Slovní zásobu ani skladbu po této stránce podrobnji nezkoumal. Pokud si jí všímal, muže

pedem íci, že její zkoumání pi znané stereotypnosti vkladového formuláe sotva pinese mnoho

zisku. „Snad jazykové studium zápisu posledních vlí, vyskytujících se ve znanjším potu v druhé

polovin tohoto svazku, pro svj bezprostední jazyk, a rovnž i nkterých smluv, zapsaných v do-

m znní, muže prokázat opravdový vliv moravských dialekt po zmínných dvou stránkách."

Le tento úkol penechává povolanjšími pracovníkm. Vydavatel brnnského svazku, neodborník, na

podobné pojednání o jazyku, jak se jeví V brnnských knihách zemských desk z týchž let, nepomýšlel.

Pi úprav textu pro tisk všímal si však také všeho toho, o em pojednává Dr Frant. Malejek,

a proto muže jednak íci, že to, co bylo obecn povedeno o jazyku knih olomouckých, platí také o kni-

hách brnnských, a jednak snad dodati, že i v podrobnostech se jazyk brnnských knih od jazyka

znih olomouckých njak valn neliší. Psalit také v obojích knihách titíž písai, nejvyšší i nižší. Proto

by podrobný výklad o jazyku knih brnnských sice mohl rozmožiti poet jednotlivých doklad uve-

dených íní o jazyku knih olomouckých, ale vcn by mnoho nového sotva pinesl. Tím se

Z'šak nechce íci, že by odborník nemohl najíti pece nkteré rozdíly.

K otázce vlivu moravských dialektu na jazyk zemských desk budtež tu uvedeny z brnnských
knih aspo nkteré doklady, svdící o nm snad. nebo pravdpodobn, nebo nepochybn, z poru-

enství a smluv, ale i odjinud: zdvojování s mezi dvma samohláskami, na p. s lessy (str. 161/48

\0$6o, tištno s lesy)^ Mezilessice (str. 127/151 , 379/38); jestliže by ta zboží ve dskách komu
svdile místo svdila (str. 15/111); ped svatým Vavencem místo Vavincem (str. 217, levý slou-

pec, . 7 zd.); jistci zdlati se moseli místo museli (str. 23/203); povolení knze biskopovo místo

biskupovo (str. 33 omož místo komuž (str. 341I221 a 419/107); pastvisko holobické místo

holubické (str. 395/41); v tom zboží svrchopsaném místo svrchupsaném (str. 404/65); s zákupami

místo zákopami (str. 305/97); v ubrich místo v obcích (str. 362/282); podlé ubce místo obce (str.

396 4 1 : se svým vlastním a ddiném zbožím místo ddiným (str. 220/56); poádném poruen-
stvím místo poádným (str. 330/184); dekami zemskémi místo zemskými (str. 334/201); v nive
obrátíme místo obracíme (str. 348 227 ); gen sing. Znatu, vládyku místo Znaty, vládyky (str. 1

-
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o radu místo rady (str. 352/242); pi svých ddiných a svobodných zboží místo zbožích (str. 12'y,

pozn. 2): koncovka dativu plur. u slov jako erbóm, potomkóm, ddicóm se v obou svazcích pe-
tiskuje s óm, je však možno, že jde o dialektickou koncovku s om (srovnej i' olam. svazku poznám-

ku na str. XXIV); toho ji všeho odíkáma [ti poruníci] a tímto vkladem to moíme a v nive

obracujeme. duál odíkáma místo plurálu odíkáme (str. 400/49); v olomouckém svazku není

vesa po pvodních tvarech duálových ani stopy, viz str. XXIX). Náení zámna samohlásek se

vyskytuje také u vlastních jmen, na p.: Mezelesice místo Mezilesice, Lešanovice místo Lišanovice

nebo Lyšanovice, Hostšov místo Hostišov, Martnice místo Martinice, Boín, Boina místo Buín,

Buina, Koím místo Kuim, Margeta z Horké místo z Horky (str. 271243), Vevice místo Vyv-

ice. 1 Víz také na str. XXVII o zdvojeném s ha poátku místních jmen.) Je ovšem možno, že u n-
kterých z tchto pípadu i u jiných, zde neuvedených, nudilo by jíti jenom o piseckou chybu nebo

o vliv pedcházejícího nebo následujícího slova.

Zakonení slova se totiž nkdy pizpsobuje slovu pedcházejícímu nebo následujícímu, na p.
(pro slovo pedcházející): to tímto vkladem moem (str. 59/206); k tm dvorem (str. 90/64); kteréž

též lovk (str. 312' 124); kanovníkem brnnském (str. 331/189); bez všelijaké pekážke, gen. svrchu-

psané Lidmile (obojí na str. 334/201, pozn. 5); pod rybníkem Velešovském Dolním (str. 395/41 );

a ti kopcové mají býti pravá hranice, dlíce grunty damborské a nesklovské; dává smysl také jako

pechodník, ale níže: A to má býti pravá hranice a meze. dlící grunty. . . (str. 340/219, si. levý,

. 26—27 a 36—37); ve vsi Sebrovi místo Šebrov (str. 378/31); na tom kostelním podacím místo

podací (str. 300 1 100) a podobné na tom obojím zbožím (str. 47/127); na tom na všem panstvím

(str. 57/190); na všem píslušenstvím (str. 115/197); na jich vším píslušenstvím (str. 169/14);

k tm lánóm a lidóm (str. 38/55): sirotkóm. dtom (nebo dtómj (str. 273/20); na svém vlastním

ddieství. žádnému nezávadnému místo nezávadném (str. 132/40, pozn. 1); po bratru mému
(str. 386/13). Jindy je to slovo následující, na p.: po nedle druhé (str. 311I121); ke dvorem a všem
(str. 424 114); se vším plném právem (str. 23/204); ve deke zemské (str. 275/28); k takové smlouv
(str. 299/85); panství Dolnín Vranín místo Dolní (str. 318/150, pozn. 2); ve dsky zemském vklá-

dám (str. 371/13); manželku mou milou (str. 420/108); je to v celém svazku jediný doklad tohoto

akusatvvu; tvary tvou a svou se v nm nevyskytují a v olomouckém ani mou (str. XXVII.) Nkdy
je mezi obma slovy jiné slovo nebo slova, na p.: k tim svrchupsaným zbožím ístr. 37/46); s jedním

lánem rolí svobodném (ster. 282/49); i s tímto listem a milostivém potvrzení našem (str. 352/241);

nápadem . . . pod du našem spravedlivém, pišlém (str. 469/6); v kteréch se koli vcech (str. 377/27 1.

Všechny pípady, kde na zakonení slova psobí slovo pedcházející nebo následující, mohly by se

také vysvtlovati jako písaovy omyly nebo jako odchylky od pravidla (pípona -m v lokále sing.

u neuter typu znamenie ), jako starší tvary anebo i vlivem náeí. Rozhodovati >nže o tom jen

odborník.
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\ch, kterými jsme se ídili pi pepisováni textu, pojednal vydavatel

i na str. XXXI. XXXIII. Neni myslím nulu,'- opakovati to v brnn-
, potebí m jsem si vedl jinak.

Všechny klady (jejich ísla v originále nejsou) byly otištny v plném textu s tmito

strení vynechána smlouva otištná jako . 82 na str. 226 až

hylkyv textu ísla 83 jsou uvedeny v poznámkách k . 82; písa byl 'v . na str. 319/153

lna v povoleni opata
,
pevora i konventu kláštera žárského smlouva otištná v královi

•94—295 a etné odchylky textu ísla 153 jsou uvedeny v poznámkách k.78;
1 se opakuje také v potvrzení knížat muistrherskýeli a pán z Kunštátu V . /s/ na str.

tu je vynechána a etné odchylky tohoto textu jsou uvedeny v poznámkách k . 78;

ován; na str. 326/168 je v králov potvrzení vynechána smlouva
(". x6y na str. 325 a dosti etné odchylky v textu ísla 168 jsou uvedeny v poznámkách />• . TÓf;

písa byl tý; na str. 327/170 je v kra rzeni vynechána smlouva . 169 na str. 326—32/ a

dosti etné odchylky v textu ísla i~o jsou uvedeny v poznámkách k . 169; písa byl týž. Tyto

smlouvy byly vynechány pro úsporu, ale bylo by bývalo lépe otisknouti je v plném textu, jak se to

stalo v olomouckém svazku.

Text zemských desk je psán tém veskrze pravopisem spežkovým1
). Kvantita se jenom zídka

oznauje zdvojením samohlásky: pro -aa = -á- není 7' brnnském svazku dokladu, zato -ee- = -c- je

dosti asté, na p. rolce i dvakrát na str. 7I25); kde v takových pípadech nebylo nic zvláštního, jako

na p. nad vno mee (str. f3 o~ 1. nebo nom. pl. vsi pustee fs/r. 385/5),pepisoval jsem -é- bez poznám-

ky; kde bylo -ee- místo pravidelného -e-, pepisoval jsemv textu -c-, ale pidával jsem poznámku o-ee-,

11a p.. pode vsí Teelnicí (str. ij<> ' 1 /, pozn. ./;, vpiMijemee (str. 300/86, pozn. 2), beez pekážky (str.

pozn. 1 1, k tm lideem (str. 403/65, pozn. o/. Dlouhé -í- se asto oznauje spezkou -ij-,

- : ak. myslím, muže nkdy znamenati snad jen mkkost pedcházející souhlásky a proto jenom

',) Také v brnnských deskách se již nkdy užívá diakritických znamének, jako teky nebo árky nad i nebo

znaménka (s) na u, nepochybn aby se odlišilo od n, (místo s bývá nkdy háek v podob v nebo nahoe, nedopsa-

ného o) a zvášt háku. Ten se nkdy ktade nad samotné -z-, má-Ii se ísti jako -ž-, na p.: sležké kníže (str. 334,

pozn. 1, a tak nebo sležfsjké mlo býti tištno); (Ježeví, str. 364/284, a tak mlo býti v tisku, i kdys se jinde

v deskách pise n í a v místopisné literatue také Jezeví); Šcnstraž (str. 385/5, a tak se mlo pepsati);

ale také mežech (str. 300, pozn. 1). Háek bývá nkdy nad -ž- ve spojeni s -r-. aby se tlo -rš- místo obvyklého

teni skupiny -rz- jako --, i když toho není teba, jako na p. v slov tvrze na str. 368/3 v nadpise háek na -r- (ne-

ní-li to jen ozdoba pod pedcházejícím zápisem . 2, tak lako i tamtéž dva okrouhlé háky ve slov dvoru nad w
na str. 360/7 v textu v témž slov háek nad -z-), nebo v slovech místo držícího (str. 418/105, kde by háek

býti nad -z-). Háek nad samotným -c- je nadepsán na str. 3/1: dc Brtnia; písa místo cz napsal c a doplnil

háek, asi na znamení, že se toto -c- nemá ísti jako -k- ; háek nad samotným -c-, které se má ísti -£-, se vysky-

tuje pouze na str. uly : od weyneldorfského zboží; astjší je -- psané -cž-, pi emž háek nebývá vždy, jak by
ml býti, nad -z-. Ale ne každé -cž- nebo -z- je nutno ísti jako --, na p. všecžek (str. 334/201, pozn. 3), nebo
'str. 316 140 1 v nadpise Klšcze.v textu Elšcže (tištno -c-); tak je tomu i ve jmén Racek z Mrdic, psaném Raczek,

Razek. Racžek (viz v rejstíku jmen osobních a místních heslo Mrdice). Ale také u samého -cz- je nkdy nejistota,

-li se ísti -c nebo --, na p. Procck nebo Proek (kestní jméno, v literatue obojí), Peckov (dnešní jméno obce)

v 'dívjší název); kde nebylo jistoty, nechával jsem -cz-. Háek nad n = i, na p. na str. 256/51 r. 1

Zdekovi; na sir. 105/139 v slov Komo je nad n jiným inkoustem pidána slabá, trochu zahnutá árka, aby se tlo i.

Háek nad samotným -s-, aby se tlo -š-, byl napsán toliko jednou: z Mezlešic (str. 58/201, pozn. 6), ale toto -š- opra-

vil písa z pvodního -z- ; na str. 316/140 je v nadpise v slov Elsscze nad druhým -s- háek, jehož dvod není jas-

ný, když -ss- samo již znamená -š-. Jiný doklad takového háku bez poteby je na p. na str. 205/-8 ? gen. hajt-

mana nad posledním -a-, nebo na str. 368/5 v slov pami nad -«-. Asi jen omylem je háek nad prvním r v gen. Pa-
aova (str. 359 ?-_>, pozn. .?/,• není tu pravdpodobné, v druhém dokladu tohoto jména (str. 403/63) a také v ji-

ných pramenech je r.
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-í-, na p. asté anij, nebo vkládám vpisuji (str. 272I15), nebo vyístij (sumu penz, str. 109/46);

te-li se v originále dále v témž ísle dva dbery štijk, mlo se pepsati štik, ale nevyluoval

bych ani mocnost dialektického zkrácení v -i-. Pro napsal písa na str. 275, si. pr., . 25 vijdti

budee, je nesnadno íci. Pro -00- — -ó- nenašel jsem v brnnském svazku dokladu, pro -uu- = -ú-

pouze jediný, akus. tuuž {str. 424/114). Neoznaováni kvantity zpsobilo mnoho nejistoty pi pe-
pisováni text; nelze íci, vyslovovali-li na p. potomkm a pod. (jak tištno), nebo dialekticky po-

tomkovi a pod. (jak místy až podnes), a zdali vždy stejn, nebo s lúkú, s tú lúk (jak tištno), i
i luk, s tú luk. kdy užitky a kdy užitky, kdy ješt užívaní nebo už jen užívání.

Také v brnnských zemských deskách v prvních letech 16. století -au- se nkdy píše -aw-; pe-
pisuje se -ou- jako vbec všechna -au- mimo v píjmení Tetaur, cizíhopvodu azdomácnlém pozdji,

kdy se Václav z Tetova píše Tetúr (str. 336/203 a 2QJ, str. 367/1 a 368/5) a dále mimo v píjmení Ja-

naur, také cizího pvodu; rovnž cizí jméno Haugvic se jen u Hanuše H. píše z poátku Hgvic
(str. 90/62, 91I72, 98/102), od r. 1490 jen s -au-, a tak se toto píjmení psalo dále a píše podnes.

U kestních jmen konících se na -uš nebo -ut, jako Priduš, Vantuš, Dobrut (v místním jménu

Dobrutov) je nejistá kvantita této koncovky; kolísá také v literatue.

Krátké i naznauje mkkost souhlásky pedcházející, na p. v gen. Jenczie (str. 21I186 a str.

431 ke str. 21), v gen. Bartolomiegie (str. 289I64), v nom. Hrzissie (str. 134/51), ale nkdy také

souhlásky následující, na p. zeigména, upevinujem ( = upevujem, str. 327/170).

Písmeno c v slovech z latiny, ale již poeštných, se pepisuje zpravidla jako k; na p. kom-

missai, konvent, Kryštof, ale také z Kunstátu místo C (str 39/63, pozn. 4).

Pi vynecház'ání jednoho ze zdvojených písmen nkteré pece zstalo, na p. ve jmén Appo-

lona; nkde také uvázlo h ve skupin th. Ponechával jsem však zdvojená písmena v nmeckých
jménech, pokud nebyla ješt poeštna. Vynechával jsem jako pouhou grafiku t ve skupin tc = c,

na p. podací knžiteského (str. 341/220), gen motci, s pletci (str. 356/259), vrátcen, a také ve sku-

pin t = , na p. ítany (str. 289/65, dvakrát).

O zdvojeném -s- na poátku slova nebo uvnit mezi dvma samohláskami te se v Blahoslavov

Gramatice eské (vydání Ignáce Hradila a Josefa Jireka, str. 42, kde poznamenává, že Beneš Optat

z Tele v své Gramatice eské i toho se dotkl, „že v nkterých slovích dv s kladeny býti

musejí, v tch totiž, kteráž hlahol té litee vlastní protahují, jako: masso, vesselí, ssyvý". V brnn-

ských deskách není doklad pro toto zdvojené -s- na poátku nkterého obecného slova, jsou však

pro poátek nkterých místních jmen, jako na p. Sskídlovice, Sskichovice, Sskináov, Sskí-

pov, Sstalek (Sstálek? ), kde bylo -Ss- ponecháno, protože není snad vylouena lidová výslovnost -Š-

(srov. Sstalek na str. 54/178 a na str. 414/96, Kštalek (Kštálek) na str. 58/200). Zdvojené

-s- uvnit slova, mezi dvma samohláskami, jsem pepisoval u obecných podstatných jnicii -s- bez

poznámky tam, kde výslovnost š nebyla pravdpodobná, tak na p. na str. 161/48 a 50 a na str. 405/69

tištno s lesy, v orig. s Iessy. U obecných podstatných jmen je toto -ss- jen zídka, astjší je u míst-

ních jmen. Kde je tc nich omylem pepisováno -š-, je opraveno v rejstíku na -ss-, jako na str. 8135
z Hossova místo z Hošova, nebo na str. 13/99 v Novéj vsi v Ryssovskej místo v Ryšovskej. U téhož

jména se však píše nkdy -s-, jindy -ss-, na p. na str. 49/145 se te Barboe z Okrassovic a v . 146

Barboru z Okrasovic pevodím z Okrasovic; starší i dnešní úední název je Okrašovice, podle osob-

ního jména Okras; výslovnost patrn kolísala, bu obyejné -s- nebo snad oste a protáhle vy-

slovované a proto zdvojené -ss- nebo pvodní a správné -š-, jak jsem také -ss- pepisoval. Stejn je

tomu u Morašic, podle osobního jména Moraš. Mezilesice se píší s -s-, ale dvakrát s -ss- (str. 127 15,

379/38; tu bylo ponecháno -ss- protože znamená -s- vyslovované táhle, nikoliv -š-, ale doklad na

str. 58/201, pozn. 6 ukazuje, že se nkdy pece jen vyslovovalo -Š-; toto -š- opravil totiž písa z p-
vodního -z-, ale nepsal -ss-, nýbrž -s- s hákem. Jiná taková jména jsou ješt Krašovice, Lyšanovice,

Mešovice, Nesovice (na str. 143/97 tištno omylem -s- místo -ss-, které tu neznamená -Š-) a Šašo-

vice (na str. 28/258 tištno omylem -š- místo -s-).

Jméno Boskovice se v obou svazcích pepisovalo podle dnešního názvu s -s-, akoliv se v origi-

nále píše tém veskrze -z-; -s-je pouze na str. 130/32, 389/22, 408/79, kde tak napsal Ludvík Meze-

ický z Lomnice, a ve výzdob na vnjší stran pedního listu obalu knihy XIX. v latinském nápise.

(O pvodu názvu podle osobního jméno Bosek viz Prant. erný a Pavel Váša Moravská jména

místní, str. 54 a Antonín Profous Místní jména v echách, heslo Bozkov, str. 135—136; tu také

o psaní se -z- v starší dob.)

Pedpony -.? a -z se ponechávaly podle originálu, ale pepisovalo se vždy zpsob, ztráta, proto-

že mají v orig. pevahu; také zpráva (= zvst).

Pedložky -5 a -z jsem pepisoval tak, jak jsou ustáleny dnes. a to i když se opakovaly, ale
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d\ rem ttr. •// 36, /• • n. 4),

- >upoh>a je petištno z z ( tapolna

hráz (str. fo? ;/. po m. z). Shora uve

\ i \dlovice, te li se Škídlovi -e, nebo

také dialektického Skldlovice: Margreta Sskídlovic na str.

ýlo by pak pepsati Margreta z z Skídlovic. By/o ovietw

.
,
jak jsou '.

.
././/.- fi i »imi tv(//i />&<jfi desk, je vidti

Raz( i Mxdi< fohanku z Nítkovic, man-

i Nuzíri , s Seborova, se dvojího polúlání

dvora .1 - podsedka a Kaménky, vsi pusté, a s Srnvky, z druhej vsi

, rastr. ;- i;- pevedena z Lelekovic, »a ífr. fo/dp pevodi

. nápadného na Honovicích, str. 19I146 pevodím z Okrasovic, - tvrze, se dvú dvor,

- mlýnu 1 se všeho z jejího vlastního ddictví, str. 72/264 pevodím z Milešovii Celkem tedy

a tokrát ----. /í í« v pepise dá všude -s-, jak se stalo, nebo -z-, jak se

budou tu odchylky od originálu, ta \,
který by z psáni tchto pedložek 1 htl usuzo-

i, jak se tehdy vyslovovaly (ale srov. nap. z tvrze: s tvrze), bude nucen sáhnouti po originálu.

nz se v deskách píší bud celým slovem nebo zkratkami a u kopy obvyklou znakou.

váni jsem nechával zkratku d. (
denár) a zkratku h. (= halé); zkratku g. f

= groš)

e nebylo jisto, snl-li by gen. groši nebo grošv, ale rozvedl jsem ji

kde bylo skoro nebo úpln jisto, že by písa byl tak napsal (str. 34/21 a 22, 158/28, 159/38).

Zkratku 1>.
f
= bily), zkratku li. (= hivna) a znaku pro kopu jsem rozvádl celým slovem. Zlatý

psali písai bud plným slovem nebo zkratkami fl., zlat.; pepisoval jsem obojí zpravidla slovem zlatý,

místy však, kde se slovo hned anebo i vícekrát opakovalo, zkratkou zl. (tak zvlášt v knize XXIV.,

str. 216 49, ji;, si. levý, . /. 221 62 a 64, 225/74, 227/84, 229/85, 237/114 a v knize XXVIII., str.

402/61, 405 70, 4

Písai spojovali velmi asto pedložky s následujícím slovem, takže bylo nkdy nesnadno roz-

hodnouti, splynula-li slova pvodn dv již v jedno, na p. znovu nebo ješt z novu ; pepisoval jsem

5 pozn. z novu 1 str. ./, pozn. ./, str. 5, pozn. 1 1. ale nechával jsem bez poznámky zejména

1 psané také zeigména nebo rozdlené jedenkrát zej- mna), i když se snad (znamenalo-li to jmé-

mohlo spíše ísti ze jména.

Slozo místodržicí se dlouho cítilo jako slova dv; ukazují na to také na p. doklady: místo

hajtmaua držící, místo nejvyššího písaství držící téhož markrabství (oba na str. 293/177); pe-

pisoval jsem proto podle originálu, bud jako jedno slovo nebo jako dv.

Z rozdlovaích znamének se kulaté závorky vyskytly v orig. jen jednou: nic sob tu (mn)
žádného práva... nepozastavuje (str. 376/21, pozn. 1, asi místo petržení zbyteného slova). Po hra-

natých závorek se dávalo všechno, co do textu vložil vydavatel, do lomených ásti textu v orig. pe-
petrhané nebo 1 mežované, na znamení, že již neplatí (ástené výmazy). Pomlek

jsem užil ve dvanácti pípadech, aby se nkterá místa v textu odlišila zetelnji ne: pouhou árkou.

Podle mínní pro/. Frant. Hrubého hledl jsem poet poznámek spíše omezit nes rozmnožit.

Proto jsem v dohod s ním jen výjimen u nkterých vklad odkazoval na vklady pedcházející

nebo pozdjší, v obojích deskách latinských a v obojích eských, otištných v tomto brnnském nebo

v olomouckém si'azku. Proto jsou také jen dva odkazy na Knihy phonné brnnské (str. 77/2, pozn.

5 a str. 31S' 150, pozn. 5: a dva na Památky snmovní (str. 397/44, pozn. 3 a str. 399/47, pozn. 7).

Nepátral jsem soustavn po listinách, ustanoveních a jakýchkoli zprávách, již vydaných nebo ješt

ných, které by njak doplovaly nebo osvtlovaly zápisy v zemských deskách, a neshledával

jsem také. co z tohoto svazku bylo již díve nkde uveejnno, a nezaznamenával jsem, co z toho

jsem jenom nahodile našel. Toto všechno hledání bylo by vyžadovalo mnoho asu a výsledek, pokud

mohu souditi (hledal jsem nejednou marn j. nebyl by asi pro dobu tohoto svazku nijak veliký.

.i tak se poznámky týkají ponejvíce písma a písa, z menší ásti obsahu. Nco bylo ponecháno do

stati o písaích nebo do rejstík. Tak jsem na p. nedával poznámku u místních jmen téhož nebo

podobného znní, jako Lhota, Vjezd a p., i když ze zápisu není jasno, o které místo jde. Do pozná-

mek jsem nedával písaovy drobné opravy slov platných, ale zaznamenával jsem slova petržená

nebo nedopsaná, i když to nemlo významu ani pro obsah, ani pro jazyk textu, a bylo to tedy jen

ukázkou, jak písa pracoval. Nkolik drobných, nevýznamných chyb jsem opravil bez poznámky,
tak na p. na str. 283, sloupec pravý, odstavec 2 jsem slovo npevnujem opravil na upevnitjem, pon-
vadž se v orig. vždy tak píše. Nkteré poznámky nebyly snad nutné, jiné se snad mohly pidati,

ale názory o poteb a potu poznámek se mohou rzniti.



Písai desk XXIX

Písae, kteí zapisovali do zemských desk, zjistil a jejich písmo popsal vydavatel olomouc-
kého svazku v úvodu na str. XXXIV.—XXXIX. s ukázkami písem na str. LXVII.—LXXVIII.
Shledal celkem deset písem (ritk) soudobých a jedno pozdjší. Ponvadž písai byli titíž pro obojí

desky, platí jeho zjištní a popis písem také pro brnnský svazek, v nmž proto postaí jen seznam
písa s udáním v kterých knihách a co v nich psali a v kterých celkem letech.

Písmo I. Bezpochyby Tobiáše z Hon- Obanské, nejvyššího písae. Tímto písmem jsou psány
v knize XV. všechny zápisy i vklady mimo (snad) nadpis na f. 19 v. (str. 24/209). Psal snad také

okrajovou poznámku na str. 6/16 />. 2, na str. 21/179 p. 6 a opravu tamtéž p. 7, velmi pravdpo-
dobn i na str. 24/29 p. j a snad i, svým pozdjším písmem, na str 27 241 />. pod íslem. V knize

XVI. všechny zápisy i vklady a také aspo pozdjší nadpisy, mimo poslední vklad na f. 4 (str. 34/22;
viz písmo . IV.). Xapsal velmi pravdpodobn také okrajovou poznámku na str. <jil 161 p. I

a snad i na str. 64 '232 p. 2 a také asi na str. 265/233 p. 3. V knize XVII. psal na f. 1—12, 18,

13—16, 19 až ješt na pední stran f. 21 a napsal okrajovou poznámku na str. 85/3? p. 1. Psal

V letech 14S0—1499.

Písmo II. Podle dohadu 1

) Kašpara z Perova, zvaného nkdy též z Prostjova, menšího písae.

Tímto písmem jsou psány nkteré zápisy o zahájení soudu v knize XVU. (str. 102/1 10, 107/148.

108/155, 109/160 a 164, 112/178, 133/187, 114 195, 116 208, 119/218) a v knize XVIII. (str. 125/1,

12925. 130I31. Psal v letech 1500—1510.

Písmo III. Jana z Opavy, nejvyššího písae. Objevuje se pouze v knize XVII. Je jím psán

zápis a zahájení soudu na f. 21 v. (str. ioi'ii8, r. 14994, na str. io6 :

141 , r. 1500, i vklady až ješt

poslední vklad na f. 27 (str. 108—109/159). Psa! v letech 1499—1501.

Písmo IV. Mikuláše z Bystice, z poátku zvaného z Olomouce, od roku 1502 nejvyššího pí-

sae. Zaíná se v knize XVI. na f. 4 (str. 34/22). V knize XVII. se jím píše všechno od zápisu

o zahájení soudu ( str. 109/161, r. 1502) až do konce mimo zahajovací spisy psané Kašparem zPe-
rova (viz písmo . II.), tedy do roku 1506. Také vklad na f. 24 ( str. 105/135, roku 1500) a skoro

jist postranní poznámka na f. 18 (str. 97/96, roku 1529) i na f. 34 ( str. 115/200). V knize X\'III.

se jím píše mimo nkteré zápisy o zahájení soudu (viz písmo . II. / vše až do f. 16, kde se jeho písmo

koní slovem Lapikits (str. 141/85, . 6). Xa f. 9 (str. 133/47) napsal jenom nadpis zahajovacího zá-

1
> Podle O. Králíka (MM, r. LXVIII, str. 308) zdá se však, že toto písmo nepatí Kašparu z Perova, nýbrž

mistru Jakubovi z Vilhartic, písai menšího práva zemského. Nasvduje prý tomu okolnost, že Jakub byl díve
písaem menšího práva (od r. 1480) a že písmo mizí r. 1510 souasn s jeho osobou, kdežto Kašpar je inný do
r. 151-. K tomu lze poznamenati: Do r. 1499 psal všechny zápisy v obojích deskách tohoto období nejvyšší písa
Tobiáš z Hory Obanské a teprve po jeho smrti se v nich objevují jiná písma: od r. 1499 písmo . III., od r. 1500

II., od r. 1502 . IV. Pro zahajovací zápisy, pokud jich nepsali nejvyšší písai sami (. III. a IV.), mohl býti

vybrán pro své pkné písmo jeden nebo druhý z obou uvedených menších písa. Jejich služební stáí nemusilo snad

pi tom rozhodovat. V zemských deskách brnnských se písmo . II. objevuje po prvé 15. bezna i$oo(str. 102 130),

v olomouckých 6. ledna 1409 (str. i23Jyi), a naposledy v brnnských 4. dubna 1510 (str. 130:31) a v olomouckých

24. ervna 1510 (str. 169/58). Podle Králíka se Jakub z Vilhartic uvádí k 8. ervnu 1504 jako úedník kostela olo-

mouckého. V phonech brnnských se naposledy vyskytuje v tištném svazku VII. na str. 2-5, . 1352 (podle . 1351).

V tomto sedni, zahájeném 28. dubna 1503, je mistr Jakub poruníkem zárove s Janem Lechvickým z Zástizl, oba

spolu neb jeden z nich; je to na f. 140 (nové 240) osmého svazku originálu (nikoli sedmého, jak je omylem v tišt-

ném svazku na VIII. stran úvodu). V phonech olomouckých se jako menší písa objevuje ješt na f. 193 svazku

VII. dne 8. listopadu 1504, tedy v dob, kdy byl již podle Králíkova údaje úedníkem olomouckého kostela, a po-

hlední zpráva o nm jako menším písai a vbec je v sedni 18. dubna 1505. Pokud se písmo . II. vyškytá v zem-

ských deskách po tomto datu ješt v dalších letech, v brnnských do 4. dubna 1510 (osmkrát) a v olomouckých do

24. ervna 1510 (ptkrát), nemže to býti písmo Jakuba z Vilhartic, a protože jde o totéž písmo jako od 15. bezna

1500 v phonech brnjtských a od 6. ledna 1499 v olomouckých, nelze mu piknouti ani tyto starší doklady písma
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se ruka Mikulášova vrací mimo sápis o sá-

ti 145/113) napsal nadpis zahajovacího ápisu

: fS 1 \o 124 X2Ó) psal všechno. V knize XIX.

1 na str. róo ts) mimo nkteré zápisy o zahájeni soudu (viz

\4 a 55) a ješt první vklad na

f ,, •
\ psal nadpis na str. 1 a vklady na /'. / (pod zahajovacím zápisem)

letech iy- ojedinle však 1 mimo tato léta shora uve

poznámku na /'. 3 (str. 170/12, rolu 1522)

;hora uvedenou poznámku na f. 18 (str. 07 06, roku 1520).

'. pomuka; menšího písae v letech 1 '4, nejvyššího písae v letech

III. sáptsy o zahájení soudu (str. 133/47, ale nadpis psal Mikuláš z Bys-

5, ale nadpis psal Mikuláš z Bystice); na
f. 16 v druhém vkladu zaíná

vem Lapikus 1 sir. //, a piš.- i na f. ióv. a na /'. 17 (tu i zahajovací sápis str.

o ! sápis o zahájení soudu a také na f. 20 v. (str. 1 f.5/113), ale nad-

psal vše na /'. 22 i se zápisem o zahájení soudu (str. 1 f8 123, ale

nadpis psal Mikuláš z Bystice). V knize XIX. zahajovací zápisy i str. 153/20 /. 156/17, 157/23,

e XX. pouze zápis o zahájení soudu (str. 167 x). V knize XXI. oba ahajo

str. 177 1 a str. všechny vklady mimo první a druhý na f. 2 (str. 178/8 a o)

a mimo všechny vklady na f. 5 v. (str. 183/20—32, viz písmo i VI.). /' knize XXÍIf. oba zápisy

!' knize XXIV. zahajovací sápis (str. 221/61) a vklady od

f. .1 v. do konec (str. 206 15 237 T15) mimo nkteré záznamy o poslech k deskám, psané Matyá-

šem s Hartunkova (viz písmo . VII. 1. V knize XXV. všechny nadpisy nad -vklady a -všechny vklady

mimo poslední t
.v

. f
* knize XXVI. zápis o zahájení soudu (str. 276—277/31) a vklady na

f. 1 v. až ješt na
f. 6 dokonení vkladu z f. 5 v. (str. 265/2—271/13) a -vklady na /'. 11 as ješt první

-klad na f. 17 v. (str. 276/31—284 53). Psal -v letech 1 =,11— T540.

1 VI. Písa neuren. Napsal -v knize XÍX. zápis o zahájení soudu (str. 160/44), všechno

11a f.
8 -v. a ') a první dva -vklady na f. o -v. (str. 160^45—161/52). Pak od druhého vkladu na f. 11

až do konce (str. 163/63—164I71 >. I' knize XX. zahajovací zápis I str. 170/18) a vklady od f. 2 do

konce 1 str. 168/6—173/30). Snad také poznámku pi výmazu na f. 3 (str. 170Í14), spise než Kryš-

tof z Boskovic sám. I' knize XXI. první a druhý -vklad na f. 2 (str. 178I8 a <)) a všechny vklady

na f. 5 v. 1 str. 183 20—32). V knize XXII. zápis o zahájení soudu (str. 187/1) a všechny -vklady

mimo poslední a mimo nadpis ve -vkladu na
f.

1 (str. 187I2). V knize XXIII. -všechny vklady.
'

XII'. -vklady na
f.

1—4 (str. 201—206/2—16). Psal -v letech 1518— 1531.

Písni.. VII. Matyáše z Hartunkova, který se objevuje -v píkonech od roku 1528 až do konce

roku 1540 jako menší písa (v letech 1528—1530 pod jménem Matyáš z Tele). I' brnnských des-

kách se jmenuje po prvé ifi. bezna 1541 (str. 203/77) Í
a^° místo nejvyššího písaství držící; na

str. 206, 708. 300. 311. 315, 316 jako místo držící (nebo místodržící) nejvyššího písaství, ale ne-

íká se. koho zastupuje; teprve na str. 328 se jmenuje jako místo držící Václava Tetaura z Tetova

na Malenovicích, nejvyššího písae, a tak i na str. 320, 332, 336. Od str. 338—428 vždy jen místo

. II. Pro otázku, í je to ruka, není-li Jakubova z Vithartic. je teba podívati se do obojích phon, kde se písmo

. II. vyskytuje nejen v zahajovacích zápisech jednotlivých zasedáni soudu jako v deskách; a to s týmiž tvary jako

v deskách, nýbrž, a to rozsáhle, i v zápisech phon samých. V phonech brnnských psal tento pisa ve svazku

VIIII. na f. 15 v.—132 (podle nového foliování 79 v.—796,). Od 8. kvtna 1495 do r. /.ío_> (den neudán), tedy v dob,
kdy byl menším písaem také Jakub z Vilhartic. Ale ve všech zahajovacích zápisech se tu jmenuje jenom Kašpar.

V týchž phonech ve svazku IX. psala tato tuka od zaátku do f. m (nového 186). Jsou to léta 1503 až sedni tetí,

30. kvtna 1511, tedy zásti doba, kdy Jakub z Vilhartic menším písaem již nebyl. A zase ve všech zahajovacích

zápisech se jmenuje jako menší písa pouze Kašpar. V phonech olomouckých ve svazku VIII. píší se tímto písmem

zahajovací zápisy i phouy až do f. 255 (nového 258), ale Kašpar se tu v zahajovacích zápisech vyskytuje tahu iediný

menší písa naposledy na f. 06 v. (novém o~ v.). Je to doba od r. 1505 (den není znám, protože chybí folio 1) až

do 10. listopadu 150S, tedy zase zásti v letech, kdy Jakub z Vilhartic již nebyl menším písaem. Od f. 06 v. (nového

písma . II. také ješt jiné ruky. Jmenuje-li se v zahajova ; h

svazcích phon jediný písa a následuje-li po zahajovacím zápise vždy totéž písmo

hybíme, myslím, pikneme-li písmo textu písai jmenovanému v zahajovacím zápise. Když je písmo

zápis t pokud je to písmo kreslené) totéž jako písmo zahajovacích :ápis v zem-

ských deskách, nemžeme než pisouditi tyto deskové zahajovací zápisy onomu písai v phonech. Xe jako dohad,

nýbrž, po tomto novém zjistováni, zcela urit nepsal zahajovací zápisy v deskách brnnských po 4. dubnu 1310

a v olomouck
1 : nu 75/0, nelze íci. V phonech brnnských se jeho innost skonila v sedni 30. dubna

t. 1518 (svazek 11, f. $2), v phonech olomouckých v sedni 6. listopadu r. 151- (svazek 10, f. 228).
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držící < nebo místodržící) nejvyššího písafství a jenom na str. 347 a 372 jako nejvyšší místopísa ale

od str. 338 se zase nikdy nepipomíná, kdo je nejvyšším písaem. V knize XXII'. jsou jím psány

zápisy o zahájení soudu (str. 203/1, 209/25, 222/65, 232/04) a záznamy o poslech k deskám (str.

204/3, 212/39, 215/48, 225172, 230/85). !' knize XXI'. všechny ti zahajovací zápisy (str. 241/1, 242
až 243/0, 255/47) a poslední vklad (str. 261/63; " prvního ádku tohoto ísla chybí f. 17). V knize

XXVI. zápisy o zahájení soudu mimo na str. 276—277/31, kde u prvního ádku na str. 276 chybí

f. 11 (viz písmo . V.) a na str. 277—278/36 a 285/55 (u obou viz písmo . IX.); vklady psal od f. 6

as 10 -v. 'str. 271—276/13—30), dále druhý vklad na f. 17 v.—f. 18 (str. 284—285/54), vklady na

f. 23—27 v. (str. 289—295/70—79), na f. 29—33 (str. 296—302/81—90) a od f. 37 v. do konce

(str. 308—364/106—285). V knize XXVII. všechny tyi zápisy o zahájení soudu (str. 367/1, 371/15,

373/19, 376/25) a všechny vklady. V knize XX1'/II. nadpis na str. 1, všechny zahajovací zápisy

(str. 383/1, 386—387/14, 389/24, 393/35, 396—397l4^,402l59, 40SI83, 414/95, 418/105, 4251118, 427
až 428/125) a ^všechny vklady. Psal v letech 1531—1566.

Písmo VIII. Písa neuren. V olomouckém sz'azku je jí»i psán toliko zahajovací zápis v knize

XXIII. 1 str. 282/94), v brnnském svazku také jen zápis o zahájení soudu, v knize XXIV. (str.

225/75, T 4- =l'í ro 'c " l534 >

Písmo IX. Jeronýma z Nepomuka, v letech 153Q— 1543 menšího písae. Byl to bud mladší

bratr nebo spíše syn Otmara z Nepomuka, ale stavovské služby brzo opustil. V knize XXVI.
jsou tímto písmem psány dva zápisy o zahájení soudu (str. 277—278/36 a 285/55) a vklady na

f. 18 v.—22 v. (str. 285—289/56—69), na f. 28 (str. 295/80) a na f. 34
—36 v. (str. 303—308/93 až

104). Psal v letech 1539—

/

542.

Písmo X. Jeticha Podstatského z Prusinovic, od podzimu roku 1563 menšího písae, od po-

átku roku 1567 místodržícího nejvyššího písae, od roku 1571 nejvyššího písae. leho písmo se

v olomouckém svazku zaíná v roce 1564, ale v brnnském se tato ruka vbec neobjevuje.

Vedle tchto desíti, v brnnském svazku devíti písem, vyskytuje se v obou svazcích ješt písmo

pozdjší, psané rukou 17. století. Píší se jím v brnnském svazku toliko nadpisy nad vklady, a to

v knize XXII. na str. 1S7 nadpis nad . 2, v knize XXIII. všechny nadpisy nad vklady a v knize

XXVI. na str. 277 nadpis nad . 34.

Zápisy o zahájení soudu jsou asto kresleny nebo na pechodu z písma kresleného do psaného

a týž písa mní v rzných zápisech tvar písmen, takže pi urování písa mže nkdy dojíti k po-

chybnostem nebo i k omylm.
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Inik, který ml právo psáti do desk, byl nejvyšší komorník. Jeho po-

ati v deskách, co innosti jeho nebo jeho tástupce po

atel olomouckého svasku v Úvodu na str. XL. XLIV. Vykládá, jak se jed

neplatné vymazávali. Ojd r. 1494 byl již pro ob cúdy je-

ud pojednám v olomouckém svazku platí, poláni jde o zpsob vy-

ístené nebo úplní-, také pro svazek brnnský. Je pouze teba pihlédnouti

komorníkm cúdy brnnské v letech T480 1494 a pi spoleném nejvyšším komorníku

tupcm, pokud nebyli sami nikdy nejvyššími komorníky, takže s jejich podpisy , s jejich

váni se nikde jinde nesetkáváme. U všech komorníku se však poznamenává, jak se

u vvmaz podpisovali, i když se jejich podpisy v brnnských knihách neliší od podpisu v knihách olo-

mouckých, i/ii/.- kde se jejích jména po prvé objevují u výmazu a které postranní poznámky se jim

mohou phisti bud snad nebo bezpen.

Nejvyšší komorník provádl výmazy zápis, které pozbyly platností bud zcela nebo zásti.

Palo se to dvojím zpsobem, petrháním nebo mežováním. Výmazy ástené nebo nkdy i celkové,

ale malých vklad, se vykonaly petrháním jednou nho i dvma arami vodorovnými nebo lome-

nými a nkdy zase zvlnnými, nebo arami kolmými a jindy šikmými, nebo v podob oblouk

téhož smru nebo dvou smr nestejných, v obou polovicích textu soumrné k sob postavených,

•ných. Pi výmazech celých vklad, vtších a nkdy i menších, se vedly kížem pes sebe

áry jednoduché i dvojit, silné nebo i slabé, dvojího smru: jedny odleva shora dol vpravo

lalším smr první), druhé odpravá shora dolu vlevo (= v dalším smr druhý). Výmaz nabyl

tím podoby sít nebo míže 1 odtud mežování). Pi ástených výmazech, nebo pi opravách se

nkdy pipojují postranní poznámky bud latinské nebo eské: illa emendacio uou preiudieat 1 str.

p. 1 1, non preiudieat ista abolicio (str. 1 f/102, p. 1 1, ista cancellacio non preiudieat (str. 21/77,

!a abolicio non preiudieat (str. 24 209, i\ X), non preiudieat (str. 25/215, p. 1). non preiudi-

eat abolicio molendino et silve (str. T15I200, p. 5); to vymazání jiným vcem vláeným v tom vkla-

du ke škod není (str. 6I16, p. 2), toto vymazání jinému vkladu neškodí (str. 21/170. p. 6) a p. (str.

5 p. 5, str. 51' 161, p. 1 . str. 62/225, p. 2, str. 64/232, p. 2, str. 65/233, p. 2, 3, str. 85/37, p. 1 ).

Jiná skupina okrajových poznámek vysvtluje, pro byl vklad vymazán (tyto poznámky jsou tištny

pod vklady >: str. 07 pod . 96, str. X28 pod . 10. str. ijo pod . 14, str. 171 pod . 27, str. rSo pod

. 2Q, str. 243 pod . 11. str. 309 pod . jj . str. fOO/48 p. 5 (na okraji). I 'šechny tyto poznámky psal

obvykle nejvyšší komorník, ale mohl je psáti, zvlášt šlo-li o opravy, i nejvyšší písa, i když výmaz

mežování nebo petrhání) provedl nejvyšší komorník. Tak na str. 127— T2S!iq je výmaz

Jana z Pernštejna, ale poznámku pod íslem psal Mikuláš z Bystice. Viz také písmo .I. a 11 Miku-

láše z Bystice ješt i str. 97/96, 115/200. Tyto poznámky jsou v starších knihách zcela krátké a bez

podpisu, a proto je u nkterých nesnadné uriti bezpen jen podle písma, kdo je napsal. Je to pak

nkdy jen dohad, nebo i omyl.

Až do roku 141)4. za hejtmanství Ctibora Tovaovského z Cimburka.se zápisy jen vymazují a ne-

pipojuje se po stran zápisu jméno toho, kdo zápis vymazal. V tchto letech byly nejvyššími komor-

níky cúdy brnnské Vilém z Pernštejna 1

) (záí 1480—duben 14X2 / a po nm jeho bratr Vratislav

z Pernštejna (1490—1493). Podle starého zvyku se nepodepsali pi žádném výmazu. Za nedlouhou

dobu Vilémova komornitví nedošlo asi k etnjším výmazm, ale jist vymazal vklad na str 12/91.

Vedl tyi silné áry bžící vpravo dolu a ped první z nich slabou dvojitou (nevyplnnou inkoustem.

Tu i všude dále se uvádjí léta jednotlivých knih nejvyšších komorníkv zemských deskách, nikoli všechny

roky jejich komornitví vbec. Na pf. Vilém byl komorníkem cúdy brnnské v letech 1475—14&4-
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tak jako první silná dole). Mezi první a druhou je nahoe krátká silná ára téhož smru mezi tetí

a tvrtou dole dv krátké slabé, dvojité (pro nevyplnní inkoustem ). Mezi první a druhou jsou ti
erné áry píné odleva vpravo nahoru, ale nedosahují žádné z obou ar. Podobná spojka je také

mezi druhou a tetí a mezi tetí a tvrtou; tyto však dosahují k obéma áráni. Od tvrté až nahoru

je podobná spojka. V textu je poznámka mežován, v Opravách a doplcích (str. 431) petrhán; je

to mezi petrhaním a mešováním.

Vratislav z Pernštejna byl zprvu jen nejvyšším komorníkem cúdy brnnské (bezen 1490—záí

1493). 1' záí r. 1494 a v beznu r. 1495 se jmenuje jako hejtman markrabství moravského a nej-

vyšší komorník téhož markrabství. Hejtmanem se stal po smrti Ctibora Tovaovského z Cimburka
a spoleným komorníkem obou cúd za nepítomnosti v zemi nejvyššího komorníka cúdy olomoucké

Jana z Lomnice, kterého zastupoval. Tak se aspo prozatím uskutenilo ustanovení pánu a rytístva

a všech obyvatel markrabství moravského z r. 1403, schválené od krále Vladislava majestátem

ze 14. záí 1493, o jediném nejvyšším komorníku pro obe cúdy. (Také nejvyšší sudí je v záí 1494
už jediný.) Jako jediný nejvyšší komorník zavedl Vratislav pi výmazech podpis nejvyššího komor-

níka po levé stran vymazaného zápisu nebo jeho ásti. 1

)

Ladislav z Boskovic (1496—1506 a po druhé 1516—1520) podpisuje se vždy jen zkratkou

kestního jména, La". Na str. 35 napsal krátký zápis . 28, související s pedcházejícím zápisem

. 27 na str. 34, který vymazal se svým podpisem. íslo 28 je však pouze poznámka k . 2j , napsaná

podle vkladu na str. 160/45, z r. 1518. (Tak je teba doplniti poznámku 1 na str. 35.) Psal snad po-

známku 1 na str. 14/102 a na str. 21/47, napsal poznámku 1 na str. 25/215 a poznámku 5 na str.

48/135 a na str. 85/37 poznámku 1, kterou petrhl, když vymazával pozdji celý zápis po vkladu

na str. 89/59. Vymazal2
) vklady: 7, 14, 16, 19, 20, 27, 34, 36 (2X 3

)), 37 (3X), 38, 42 (2X), 44
(2X), 48, 52, 54, 5/, 73, 84, 85 (2X), 88, 89, 91, 94 (také ves Paulice, nikoliv Jan z Lipého), 98,

105, 106 (2X), 107, 110, 112, 114, 121, 135 (2X), 143 (2X), 145, 154, 155, 157, 158, 159. V jeho

první knize je dvanáct výmaz bez podpisu. Z nich vymazal na p. zápis na str. 79—80/9. Poínajíc

jeho druhou knihou není již výmaz bez podpisu.

Jan z Pernštejna byl také dvakrát nejvyšším komorníkem, a to v letech 500— 1515 a po druhé

1520—1522. Podpisuje se J. z P., J. z Per., Jan (str. 94, pozn. 4), Jan z (str. 94, pozn. 5, nedo-r

psáno), Jan z P., Jan z Per. Na str. 62/225 psal pravdpodobn pozn. 2. Vymazal vklady: 10, 11 , 12,

16, 26, 34, 40, 41, 44, 55, 62, 63, 65 (3X), 66, 70, 72, 73- 78 (2X), 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90,

94 (v pozn. 3 má býti Jan z LifpéhoJ místo Jan z Perfnštejna]), 98, 102, 103, 107, 108, 109, 113

(2X), 115 (3X), 116 (2X), 118, 120 (2X), 125, 128, 129, 130, 131, 137, 142, 146, 157. 159. Na
str. 138, . 76 petrhal (tak ti místo mežoval) vklad lomenou arou, jak to nkdy dlal Jan z Pern-

štejna (ali i tento výmaz není jeho), jeho zástupce Václav z Lomnice, ale nepodepsal se. Je to v této

knize jediný a vbec poslední celkový výmaz bez podpisu.

Jan z Kunovic (1523—1524) se podpisuje vždy plným jménem. Xa str. 171 psal u . 27 po-

známku o výmazu. Vymazal vklady: 42, 95, 158, 171, 1^9.

Arkleb z Boskovic (1527) není v brnnském svazku vbec podepsán. Dal se zastoupiti pi jedi-

ném zasedání soudu za jeho komornictví (str. 187/1) a pi jediném výmazu (str. 173I35) Kryštofem

7 Boskovic. Ten se podepsal Crystoff z Boskovic na míst pana Arkleba z Bozkovic, najvyšího ko-

!) Ale tento zvyk se neujal hned bez výjimky. V další knize, XVII. (1496—1506), chybí podpis u celkových

výmaz pi dvanácti íslech (sir. 79—80/9, str. 83/26, str. 84/28 a 33, str. 86/42, str. 86—87/44, str. 88/52, str. 92/78,

str. 97—98/100, 101, 105, ^r. 99/113), v knize XVIII. (1506—1515) už jen pi jednom (str. 138/76), v ostatních kni-

hách již nikde. U ástených výmaz nejsou podpisy v osmi pípadech: v knize XV. (str. 24/209), v knize XVI.

(str. 37/42, str. 59/207), v knize XVII. (str. 86'4o, delší výmaz mešováním, str. 115/200, dva výmazy), v knize XVIII.

(str. 135/55, pozn. 2, petrhl nejvyšší písa Mikuláš z Bystice jako chybu), v knize XXI. (str.l8o/l9),v knize XXV.
(str. 257/57); ponvadž krom obou výmaz na str. 115, . 200 (s rolí oranú i neoranú, s doly) se vymazuje urité

zboží nebo jeho ást, nebo erbové (str. 37/42), dti (str. 180/19), peníze (str. 86/40), nelze tu dobe pomýšleti na

prostou opravu písaovy chyby (jako je tomu ve vkladu na str. 135/55, p. I, kde však je nutno vynechati slovo prav-

dpodobn); výmaz na str. 24I209 se vysvtluje vkladem na str. 38/55, výmaz na str. 37/42 je v r./aké souvislosti

s vkladem na str. 113/186, výmaz na str. 59/207 je následek vkladu na str. 83/25; pro byla na stran 115I200 vyma-

zána slova s rolí oranú i neoranú a slova s doly, která jsou nepetržena v dalších vkladech tohoto zboži (str. 143/96,

str. 164/68 a str. 356/258) je nesnadno íci.

) rozumí se tu i všude dále: s podpisem.
3
) íslice v závorce s krát znamená, že je na téže stran tolik výmaz téhož komorníka, kolik udává íslice

ped krát.
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• •;.v temi silnjšími, tásti dvojitými arami smru
\huji ke krajm zápisu mimo první ve smru

druh.

Jan Kun. i i Kunšl I
tuje Jan Kuna. Vymazal vklady: 81,97, 183; 10 /.

, podpisuje K. • B., Kryštof : />'.. Kryitof s />'.. Krystoj

\,j str. 170 psal poznámku u . 1 1 bud on, nebo spíše písa . VI,

a podepsal se C. s B. Vymazal vklady: 69, 72, 79, 84,

-,>, /-/. 173 (na míst ^.rkleba z Boskovic), T73, 179, 180

1 lextem smlouvy). Tikrát jej pivýmazu zastoupil Zdenk z Valdštejna,

ftlným jménem s pídavkem mistodržici. Vymazal zápis na str. 213- 224/43 '"'''-

ar smru prvního a z pti jednoduchých, teních smru druhého, zápis

. smru prvního a z šesti dvojitých (

1

, f, 5) i jed-

ipis na sir. 237 /// mežováním z jedné dvojité a ty jedno-

duchých ar smru prvního iednoduchých smru druhého; všechny áry jsou tu i na str.

a nesahají pes horní a dolní okraj zápis.

Jan z Lipého (1535
— T536) se podpisuje plným jménem a jenom na str. 94, pocti. 2 (ale má

býti p i Li., protože došel s podpisem na okraji tsn k textu. Vymazal vklady.

1. 237, -7,-. 249, 250, 251, 256 (2X). Dvakrát jej pi výmazu zastoupil

Zdenk z Valdštejna, mistodržici. Vymazal cápis na str. 256/51, kde však nechal hec mešováni tu

ipisu, která je na /'. 13 v.; mežoval temi dvojitými arami smru prvního a pli jednoduchými,

tenkými smru druhého; zápis na str. 257/53 (z Valdštejna) mežoval pli dvojitými, zásti ne-

vyplnnými arami smru prvního a šesti jednoduchými, slabými smru druhého. Mežování je totéž,

jako když zastupoval Kryštofa c Boskovic; áry zcela nho zásti dvojité vznikly selháním inkoustu.

Jan z Zerotína (1538— 1554) podpisuje se plným jménem, ale "vynechal nkolikrát (6X) ped-

ložku c. jednou písmeno n (str. 155/12) a dvakrát písmeno o (str. 231I92 a str. 250/35). Vymacal

vklady: 27,51,86, 126, 128, 136, 141, 155, 160, 161, 164, x68, 171. 172, 183, 188, 197, 209 (3X), 210

(2X), 226, 231, 234, 235, 243, 249, 250 (2X), 251, 256, 259, 268, 284, 289, 290, 295, 306, VI.

315, 316, 318, 324, 339. Za svého dlouhého komornictví, nejdelšího v tomto svazku, dával se astji

zastupovat. Pi výmazech jej zastupovali:

Puta z Ludanic, který se podepsal na str. ijr'~o. pocit. 2 1'utha c Ludanic na míst pana Jana

: Zerotína a vymacal jenom dv slova v textu silnou arou, v levé polovici pro selhání inkoustu

dvojitou. Stejn se podepsal na str. 2211(12, kde mežoval cápis osmi ernými, ásten nevypln-

nými arami smru prvního a osmi slabými smru druhého; nkteré c tchto druhých pesahuji

maliko horní 1 dolní okraj zápisu, jiné bud jen didní nebo jen horní. Jeho podpis svdí o vy-

psané ruce.

Zdenk z Valdštejna vymacal cápis na str. 197— 198/26 s podpisem Zdenk c V/aJldštejna na

míst pana Jana c Zerotína, komorníka, cápis na str. 311I120 s plným podpisem, a s pídavkem
mistodržici, cápis na str. lili193 s podpisem Zdenk c Valfdjštejna, mistodržici, a na téže stran.

. 194 s podpisem Zdenk c l 'aldštejna, mistodržici; tý podpis a dodatek mistodržici je i u dalších

výmaz: na str. 336/205 a 208, 349—350/237; 3571263, 358/268 a 360/275. Vymasuje mežováním
(viz o tom také u Kryštofa c Boskovic, u Jana c Lipého a u Vojtcha c Pernštejna) o nestejném

potu ar. temi a sedmi v obou smrech. áry jsou bud jednoduché nebo dvojité (pro selhání iu-

kouStu)
)
skoro vesms tenké a šedé a nesahají pes horní a dolní okraj zápis. Píše velkým písmem.

Vojtch z Pernštejna I 1555—1557) se podpisuje plným jménem. Na str. 243/11 napsal po-

stranní poznámku. Výmaz je petrhán sedmi arami smru prvního, c nichž je pt dvojitých. Na
str. 308 106 mežuje tymi silnjšími arami, krom první dvojitými, smru prvního a temi dvo-

jitými smru druhého. Xa str. 372^17 mežuje temi arami smru prvního, z nichž první, dvojitá,

ic zkížena arou jednoduchou, která se zaíná až na pátém ádku a nedosahuje konce zápisu, druhá,

jednoduchá, a od tetího ádku, také nedosahuji a dol, jako i tetí, ásten dvojitá, a od dru-

hého ádku; všechny jsou slabé. áry smru druhého jsou tyi, dvojité, a žádná nejde ke krajm
zápisu. Na str. 375

—376I21 mežuje na f.
11 temi dvojitými arami smru prvního a tymi dvo-

jitými smru druhého a na f. 11 v. jen šesti dvojitými smru prvního. Vymacal vklady: 243, 308
(z Pernšteina), 313, 372 (z Pernštefjjna), 376. Dal se zastoupiti svým místodrícím Zdekem
z Valdštejna pi výmazu na str. 226/180. Ten meoval tymi slabými dvojitými arami smru
prvního, c nich první je pouze v horní polovici provedena, a pti slabými smru druhého.

Zachariáš z Hradce (1558— 1566), poslední nejvyšší komorník tohoto období, podpisuje se
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plným jménem. Vymazal "•klady: 20, 51, wy, 245, 316, 333, 348, 350, 376, 385, 388, 304, 308, /<>/,

402, 405, 407 (2X), 411,
1

) 425, 430.

Zachariášv nástupci' Albrecht z Boskovic, jehož komornictví spadá už do dalšího období,

zasahuje svou inností také již do doby tohoto svazku. Dvakrát vymazal zápis sám, mežováním
t podpisem Albrecht z Bozkovic, nejvyšší komorník (str. 32SI177) a mežováním s podpisem Al-

brecht z Bozkovic (str. 423I111). Po prvé mežoval tymi silnými ernými arami smru pivního.

krom první a ásti druhé dvojitými pro selhání inkoustu, a tymi slabými smru druhého , z nichž

první je nahoe provázena slabou dvojitou a také ostatní jsou dvojité; nkteré z obojích ar pe-
sahují okraje zápisu nahoe nebo dole. Po druhé mežoval tymi slabými arami smru pivního,

z nichž druhá jsou vlastn dz' až ti áry rovnobžné a tvrtá dv nahoe i dole spojené; první

ti pesahují okraje zápisu nahoe i dole. Z ar smru druhého první jsou vlastn dv až ti áry sla-

bé, druhá a tetí, ob slabé, se nahoe spojují, tvrtá jsou dv slabé a uprosted se kižují. Všechny

pesahují okraje nahoe i dole. Jeho písmo je výrazné, prostedn velké.

Šestkrát jej pi výmazu zastoupil Ludvík Meziíský z Lomnice. Vymazal zápis na sir. 130 32

a podepsal se: Ludvík Mezeectký z Lomnice na míst Albretha z Boskovic (tu výjimen z Boskovic

místo pravidelného z Bozkovic; viz také str. 433, ke str. 130). Petrhl zápis jedním tahem od pra-

vého horního rohu k levému dolnímu, ale nezaal a neskonil hned na kraji; pes tuto áru vedl

napí, odleva doprava, tyi silné, pro selhání inkoustu vtšinou dvojité áry, které dosahují a

místy i pesahují horní i dolní okraj. Na str. 312/125 se pi výmazu podepsal Ludvík Mezeícký

z Lomnice na míst Albrechta z Boskovic a mežoval pti dvojitými arami smru prvního tak, že

druhou až pátou zachytil i nadpis, tak jako i dvma slabými jednoduchými druhého smru. Obojí

áry jsou zprohýbané, zzJášt druhá smru druhého. Na str. 316I141 se podepsal Ludvík z Lo/mJ-

nice Mezeícký na míst Albrechta z Boskovic a mežoval tymi zásti dvojitými arami v obojím

smru. Na téže stran, . 142, se podepsal Ludvík Mezeícký z Lofmjnice na míst Albrefchjta z Bos-

kovic a mežoval temi arami smru prvního, z nichž první, erná, je vtšinou dvojitá, druhá jsou

vlastn dv, jedna ásten dvojitá a s ní se kižující slabší, rovnž dvojitá, tetí jsou zase vlastn

dv vedle sebe, jedna dvojitá slabá a druhá jednoduchá. V druhém smru je první a druhá ára silní,

dvojitá, tetí slabá, dvojitá, tvrtá dv rovnobžné, slabé. Silné áry obojího smru jsou zproliý-

báiiy. Na str. 380/22 se podepsal Ludvík Mezeícký z Lomnice na míst Albretha z Boskovic

(tu "výjimen s místo pravidelného z) a mežoval pti slabými dvojitými arami prvního smru
a šesti slabými, ásten nebo i zcela dvojitými mimo jednoduchou tvrtou a pátou a zásti i

trojitou tetí smru druhého. Na str. 408/70, se podepsal Ludvík Mezeícký z Lomnice na míst

Albrechta z Boskovic (také tu s místo pravidelného z) a mežoval pti hrubými arami, dvojitými

i trojitými, i v nadpise, smru prvního a jednou tení a druhou dvojitou smru druhého. Jeho

písmo je velké, málo úhledné.

V tomto svazku objevuje se také ješt jméno Hynka z Yaldštejna. Napsal delší postranní po-

známku pi výmazu na str. 300 pod . 47 o tom, pro byl vklad „z jistého poruení soudu zem-

ského vymazán léta 1588 o soudu postním" a podepsal se Hynek z Valdštejna, hejtman a místodržící

nejvyšího komornictví. ást vkladu, která je na f. 17 v., je mežována jedenácti jednoduchými i

dvojitými arami smru prvního a desíti též takovými smru druhého; nkteré nejsou vedeny pes

celý zápis a jednotlivé mížky jsou celkem malé; mežování ostatku vkladu, na f. 18, je téže po-

doby, poet ar 16, 13. Na str. 400/48 je ástený výmaz (platu), ale vymazání je provedeno omy-

lem až do konce vkladu (viz pozn. 4). K výmazu došlo r. 1589 o soudu postním a Hynek z Vald-

štejna, hejtman a nejvyšší komorník markrabství moravského, napsal o nm dv postranní poznámky

(viz pozn. 5). Celé vymazané místo je petrženo slabou dvojitou vodorovnou arou a celé napí
osmi silnjšími dvojitými arami prvního smru ; první, pedposlední a poslední se brzo rozdvojí,

poslední je krátká a petíná druhý a tetí ádek. Píše drobnjším, úhledným písmem.

') Zápis je petrhán na f. 31 temi adami ar smru prvního, zahnutých nahoe i dole do oblouku, nahoe do-

leva, dole doprava, a na f. 31 v. jednou adou takových ar. Stejnými arami petrhal také malý ástený výmaz

•na str. 388/18, p. 5. Všude jinde však mežuje, podobnými arami.
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/',. svazku je na str.XLV. -LVU. pojedná ní o tom, jak se u desk úadovalo.
:ii v brnnském svazku obecné poznatky, k nimi dospl, pihlížeje

nským deskám, vydavatel svazku olomouckého. Stai, myslím, doprovoditi výsled-

loklady z desk brnnských.

I' tch není pímého dáka ' e se v novém zasedání soudu etly zápisy z minulého zase-

tí již po ukoneni procesního ízení, jak to bylo do r. /.s.7, nebo, od tohoto roku, hned pi

ad jsou svdectvím toho dv opi ary u téhož jména na sir. 43/92, p. 2 a zvlášt 3,

mén jisté, okrajová poznámka na sir. 51/161, p. 1 a dal, okrajové poznámky na str. 64/232,

•\ p. ,\ nebo doplnná pedložka s na str. 81/20, p. r. Že toto tení, kontrolování a opra-

z pedešlého zasedání m ty po orn, je vidti na p. na str. 24/209, p. 6,

ný výmaz v témž 'vkladu níže nechává nepetr. ený, nebo na str. 61/218, p. 7, kde chybí

'. jako i na str. 78/5, p. 3, nho na str. 79/S, p. 5, kde chybí formule o peetích svdku, na

2l
1 p. i . kde je nesprávný poádek slov, na str, 85/39, p. 5, kde chybí datum zahájení soudu,

jako i na str. 101/118, p. r; mi str. 107I151, p. 3 je chybné slovo padnu místo prázdnu, na str.

,\ z na str. 272/18, p. 3, na str. 384 /. p. 3 a na str. 427/122, p. 1 je nejasné tení; na str.

es pustu místo ves Prostu (tak je teba poznámku opravit); na str. 331/189, p. 10

chybjí slova formule o svolení; na str. 362/281, p. 4 je nco vynecháno, na str. 420llo8,p. 2 je vyne-

cháno slovo manželka, na str. 426/122, p. 5 se te manželce místo manželky.

K stati olomouckého svazku o vkladech lze pidati z brnnského nkolik poznámek. Zápis

o pozstalosti po Janu Heraltovi z Kunštátu (str. XLIX., p. 7) týká se v brnnských deskách vklad

na str. 50—$i! 156, 51/157 a 158, úpln shodných s vklady v deskách olomouckých I str. 66—67/39,

a 68/46).

Cedule, která se vpisovala do desk, mla se po vcné stránce shodovati s listem správním; ne-h,

ml nejvyšší písa vklad odmítnout. /' brnnském svazku je na str. 171/24 vklad msteka (toto

slovo je v nm tikrát) Budjovic
j
v r. 1522, který se opakuje na str. 327—328/173 s nadpisem Vklad

msta Budjovic Moravských, v r. 1546, po nauení panu komorníkovi, ponvadž pi prvním vkladu

omyl se nachází, že se mstekem jmenuje a v listu správním mstem, aby noví majitelé ten vklad

. vymazati a znovu sob vložiti dali podlé téhož listu zprávního. Bylo tedy pehlédnutí

prvního písae I neuren, písmo . VI.) napravené teprve po mnoha letech. Jako obyejn pi opa-

kováných listinách druhý písa, Matyáš z 1 lartunkova (písmo . VII.), neopisovál vrn; nejsou to

fen zmny hláskoslovné, nýbrž i k tomu místo k témuž, vynechaná slova i neplatnými, s chrastmi.

Je však zajímavé, že již ve vkladu na str. 94—95/87, z. r. 1498, se Budjovice jmenují naped
mstekem a pak mstem. Podobná neshoda je také na str. 73/21, p. 3, kde se v nadpise Velká Bíteš

nazývá mstekem, ve vkladu tikrát mstem. Nadpis, v této dob již obvyklý (nikoli dodatený).

zstal neopraven.

Zachovaná cedule (olom. svazek str. I... p. 3), z r. 1540, která byla základem vkladu Ostopo-

vic v brnn, svazku (str. 286—287/60), psaná Otmarem z Nepomuku (písmo . V.), byla do desk

pepsána jako vklad Jeronýmem z Nepomuku 'písmo . IX.), také ne zcela vrn.
Po zápisu 'vkladu do desk peetl písa, eo napsal l olam. svazek str. LI.). Písai se pi psaní

asto mýliti, ale ovšem chyby také opravovali, na ádku, mezi ádky, na okrajích. Nkteré chyby hned

pí psaní, na p. rozepsaná nesprávná nhu opakovaná slova, jiné pi tení vkladu hned pó napsání,

nebo pi tení všech zápisu v novém zasedání soudu; nkdy snad i pi pozdjším hledání dívjšího

vkladu obce. Ale zstalo také dosti omylu neopravených. Tak v nadpise královské listiny (str. 38 až

List na Dubany a na Jarohnvice, akoli se ve 'vkladu píše jen na vsi Dubanech blíž Ja-

rohnvic; chyba v nadpise, patrn dodateném (je psán velmi pravdpodobn touž rukou, ale jiným

inkoustem i, zstala proto neopravena, nepišlo se již na ni. Podobné zbžné tení zápisu zavinilo

omyl v nadpise na str. 56/288, p. 2: List na Blatnici pod Kídlovici, a se ve vkladu (z r. 1493) te
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jen vsí Božice. kteráž leží... na Blatnici pod Sskídlovici. Nadpis je psán jinou rukou a jiným in-

koustem, patrné dodaten. Za slovem List pipsala sose jiná ruka, velmi pozdní, snad až v 18. sto-

letí, nad ádkem Božice (vlastn mla pipsati no Božice). Došlo-li k nadpisu a pi vkladu nové

zmny majitele v r. 1527 ístr. 189!15), napsal jej snad neurený písa . VI., který psal také vklad

na str. 189. Zstala nejednou nepetržena písmena i slova po oprav již neplatná, slova opakovaná

nebo slova neplatná, která platn následují o nco níže (na pf. str. 221I61, p. 3 a 222/65). Jedna

oprava vznikala asi Z neporozumní: na str. 256/50, 257/52, 266/5, 268/0 z- slov svých (hranicích,

mezch) je w opraveno z y a jde tu o starou a písaovi již neznámou nebo aspo neobvyklou ná-

mstku sie, a bylo asi pvodn psáno sych. Xa str. 114I191 je v originále wssech mezech a hrani-

cech; to mlo býti tištno v šech 1 nikoli v svých) mezech a hranicech; je to táž námstka.

Také z' brnn, svazku jsou doklady. že se nkdy nespchalo s vkladem do desk, zejména u listin

královských. Mocné listy královské na poruensiví se ovsem vkládaly až s poruensuím samým:.

Tak na p. mocný list pro Bohunku z Pernštejna z r. 1521 byl vložen teprve r. 1549, kdy Bohunka

vložila své první poruensiví, sepsané r. 1547, a zárove i druhé, z r. 1540. Mocný list pro Jiíka

z Lomnice z r. 1536 byl zapsán do desk aš r. 1563, kdy bylo vloženo jeho poruensiví z r. 1552.

a mocný list pro Oldicha z Lomnice a na Xámšn z r. 1556 vložen s poruenstvím r. 15/63. Z oby-

ejných vkladu na p. králv list na Týnec z r. 14-2 byl zapsán do /lesk až r. 1490 (str. 33/8)*), krá-

lv list na Školiku z r. 1491 až r. 1494 ístr. 70—71/254 j, králv list, kterým propustí Budíško-

l ice a Novou Ves z manství k ddictví, z r. 1492, až r. 1496 (str. 80/12).

V brnnských deskách jsou také píklady dvou vklad týkajících se téhož statku nebo vsi a zna-

menajících asovou posloupnost majitel, jež byly uinny v témž zasedání soudu a v deskách jsou

zapsány bud hned vedle sebe nebo nedaleko od sebe a svdí o tom, že první z nich byly uinny vždy

bezpochyby až za delší dobu po píslušných právniit ujednáních. Ponvadž první zápisy souasným
novým zápisem pozbyly platnosti, byly hned po zapsání nového, a ne vždy, vymazány?)

V brnnských deskách se pi vkladech vyskytují nkteré zvláštnosti: Na str. 403 mlo býti na-

pfed . 64 a pak . 63, jak je patrno z obsahu obou ísel : v . 64 se jmenuje ves pustá Chlístovy a dvr
pustý k jmenovaným všem náležitý, což v . 63 není.

Nkteré zápisy nebyly dokoneny: Xa str. 34 je pod . 18, r. 1490, zaernný zaátek vkladu

1 pod tím mezera vysoká 7V2 cm a úplný vklad je teprve v dalším zasedání soudu. r. 1492, str.

46/118. Na str. 70/253 je nedokonený list, kterým král Vladislai' na prosbu Jindicha z Hradce,

nejvyššího komorníka království eského, propouští z manství ku pravému ddictví Matjovi z Ro-

sei (= Rozšc 2., okres Tel) dvr v Rozsci, na nmž sedí, s šesti lány k nmu píslušejícími.

List, vložený na soudu zahájeném 14. záí r. 1494. se koní slovy pikazujíce vtším i menším

úedníkem. Zápis je mežován. Tento vklad se opakuje a dokonuje na str. 82—83/22 na soudu ko-

naném v dubnu r. 1496. Odtud se dovídáme, že list byl dán naBudín 20. února r. 1492, ale nevíme,

pro byl po prvé nedokonen. Vymazal jej asi. podle mežování, hned r. 1494 tehdejší nejvyšší ko-

morník Vratislav z Pernštejna. Vklad na str. 82—83/22 není vymazán, zboží se dále ji: nejmenuje.

Neúplný vklad má souasný nadpis: List na dvuor a na VI lánúv ddiny v Rosei. Jako obyejn
pi opakovaných vkladech liší se druhý od prvního, akoliv oba psal týž písa, Tobiáš z Hory

Obanské (písmo . L), nkolika odchylkami, tu jen formálními: z Rosei (první vklad): z Rosee
1 druhý vklad); propustiti: propustili: K kteréžto prosb: Kterejžto prosb: zpsobem: zpuosobem:

jako jiní: jakožto jiní; margabství: margabstvie: margabím: markabím. Nadpis je pouze u prvního

vkladu. Xa str. 127/17 je zaátek zahajovacího zápisu (2. íjna 1508) až ješt slova za úadu a pod

tím mezera zvýši S cm. Také v olom. svazku na str. 161 je za . 14 poznamenáno: Sedni panské tuto

má státi anno Domini 1508 [k 6. lednu] a pod tím je mezera tém do pul stránky. Oba soudy však

zasedaly. Xa str. 133 za . 44 je nepetržený zaátek vkladu: Heralt Kuna z Kunstátu [r. 1510]. Nej-

bližší další vklad, který se tmito slovy zaíná, je na str. 137/05 [r. 1511], až v druhém zasedání

1
) Jiný list krále Matyáše, o nmž se na konci vkladu mluví, zachoval se v Zemském archivu moravském (Sta-

vovské listiny . 566) s datem ve Vídni feria secunda po nedli Ocitli (iS-bezna) 1400. V listu se jmenují Herrich

a Kristofor z Liechtenstein a na Xikolšpurce, ale Týnec mohl býti vložen už jen Kištoforovi.

2
) Srov. str. 33/9:10 (9 vymazáno), 34/24:26 (24 nevymazáno), 36/40:41 a 37/42 (v . 40 pevodí manželku na

jiné zboží, v . 41 vložili oba jinému zboží, z nhož byla pevedena, a ten v . 42 pijímá na to zboží jiného na spo-

lek ; žádný z tchto ti vklad není vymazán, ani další vklad na str. 37I47, jímž pevedená manželka pijímá manžela

na spolek na zboží, na nž byla pevedena), str. 43/90:100 (i. 99 vymazáno), str. 46/119:120, 121 (v . IJ9 Jan

z Kladné a z Olešniky vkládá klášteru ždárskému ves Volešénku a v . 120 klášter jemu svou ves Krokoín; tato

výmna se stala již r. 1486 (Ždárský okres Vlastivdy moravské, str. 35], ale k zápisu došlo až r. 1492; v . 121

<ýž Jan vkládá Krokoín Štpánovi z Lomnice: vymazán je vklad . 120), str. 49/140:141 (. 140 vymazáno).
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• je i na foliu /-•
) mezera zvýši p cm; ml tam

: vklad, k nmu: však nedošlo. Na str. 236 v pravém dolním rohu folia 24 v. je jmou mhou,

1 n Pernštajna Jindichovi z Lomnice a erbóm. Tento list ml býti prvním

.
, písa nep epsaném vkladu, nýbri obrátil dvojlist a za-

\ a stí , ,, a 1 'jj petr ený nadpis:

Vklad dvú lovku ve vsi Hermanicích / Hemanice 2.J. Oba se jmenuji ve vkladu . 25, aleksa-

i iu o jich postoupeni nedošlo. Snad stail zápis i

Zvláštní pípad neúplného zápisu je na str. /// 05. Je to zahajovací zápis soudního sezeni

Itomnými pány se uvádí také Znata z Lomnice na a a tim je v ádku mezera

m pípoji! poznámku, že podle ísla 83 na str. fo8 mlo byv mt ee státi I omnici.

však níže, na sir. //V /os v zahajovacím zápise 10. bezna 1565 jmenuje Znata z Lom
nice na íanech (pijat na n podle zápisu na str. ,<</ 30 na spolek od své manželky jii r. /v>m

o také na sir. f2S 125 ; zahajovacím zápise 2, bezna T5Ó6, dá se, c pi zahájení soudu 28. února

pochybnost o jeho dr enl I omnice. Pi lom jsem odkázal na sir. \08I83, p. <;

v tomto zahajovacím zápise, 8. bezna 1563, se jmenuje Znata /. Lomnicena Lomnici, a/e tchto pt slov

je napsáno písaem zápisu na okraji. To znamená, že je bud písa zapomnl napsali pí .zahájení sou-

du nho že se tento pán dostavil na soml teprve pozdji, po zahájení. K dalším slovm poznámky:

.'/.dá se vše.' vch na Lomnici jest omyl. Pánem na Lomnici nebyl tehdy tento Znata

mladší z Lomnice, nýbrž Oldich, bratr I lak mlo býti misto syn] Znaty staršího z Lomnice a na

Námšti" je teba dodati, že Znatou z Lomnice na Lomnici na soudu X. bezna rjój se nmu e

rozumti Znala starší z Lomnice a na Námšti, který jii 3. února r. T556 jako bezdtek zemel:

Námšt i Lomnici zddil po nm jeho bratr Oldich, v dob snmu 8. bezna 1 563 tedy pán na

Lomnici. Zstal jím až do své smrti na den Nového Léta r. T567. Pekvapuje proto, že se na

soudu 8. bezna 1563 jmenuje 2 Lomnice na Lomnici. Nepodailo se mí ani z desk, ani odjinud

najíti vysvtleni, leda by se snad pomýšlelo na písav omyl.') 'Ze je Iu jakási nejistota, je vidti

c onoho prázdného místa v zahajovacím zápise 28. února T564. Mezera zstala však nevyplnna.

Vedle vklad nedokonených jsou v brnnských deskách také vklady opakované. O vkladune-

dokoneném na str. ;<> 253, opakovaném a doplnném na str. 82—83/22, viz shora pi vkladech

nedokonených (str. XXXVII). Zápis na str. 145—[46/114 se opakuje na str. 146Í116; druhý se

liší od prvního jen tím. že na konci je vta: A jestliže by mn kde ve dekách ... a na svrchu dote-

ného Iheronim.i a jeho erby pevodím, která V prvním chybí. Písa obou je týž; v druhém je zlwží

místo zbožie. První vymazal Jan z Pernštejna. O opakovaném vkladu Moravských Budjovic viz

shora, kde se mluví o nutné shod cedule se správním listem (str. XXXI '/ ).

Zvlášt zajímavé je opakování vkladu na str. 210—211/34. ?e '" smlouva o vklad vinného de-

sátku z hory Fuchsleytku v Nmikách (= Nmiky 1.), sepsaná 30. záí r. 1531 a vložená na

soudu zahájeném jS. záí téhož roku. I Xa str. 210, si. pravý. . 23 místo vybírání ti vybíraní a na

posledním ádku místo k tiemto ti k tmto). Tato smlouva se opakuje na str. 285—286I57. Byla

vložena na soudu zahájeném 13. záí r. />/o a je za ní poznamenáno: Tato smlúva vešla do desk

na nauení pánuov soudci Jich Mtí. V tomto druhém vkladu jsou nkteré odchylky; vtšinou, a
ne vždy. jsou tu novjší tvary. První vklad psal Olmar z Nepomuka (písmo . V.), druhý Jero-

ným z Nepomuka (písmo . IX.). Podle prvního vkladu pohnala Dorota, abatyše kláštera pusti-

mského, Zdeka z Potnštejna dvma puhony, jedním, že jeho lidé z hory Fuxlaytu její desátek

vinný svávoln vzali, a druhým o postavení lidí nmických. Tyto dva phony jsou v Knihách

puhonných svazek r /, f. 30 v. Je to 2J. listopadu r. 1528. U prvního phonu je poznamenáno:

..poklid právu bez pohoršení," u druhého: ..poklid ut supra." Ke smlouv došlo však teprve 30. záí

r. T531 a do desk byla vložena na soudu zahájeném 18. záí r. 1531. Ale v Phonech svazek t~,

f. f$ (str. 8q) abatyše Dorota v zasedání prvním r. /5?o v pátek po svatém (jméno chybí, okraj

i
) Jak je vidti z poruenství Jiíka z Lomnice a na Lomnici (str. 400—410/85), daného na Lomnici dne

í.5. ledna 1551, ale vloženého teprve na soudu zahájeném 8. bezna 1563, byli souasn dva Znatové z Lomnice, Znata

starší z Lomnice a na Námšti, Jiíkv strýc, jemuž Jiík odkázal svj statek, t.j. Lomnici, a Znata mladší z Lom-

nice, jemuž a jeho bratru Albrechtovi z Lomnice (oba synové Jana 4. z Lomnice) Jiík poruil po tisíci zlatých.

Ml tedy Znata starší z Lomnice Námšt i Lomnici. Nevíme, kdy Jiík zemel a kdy se tedy Znata st. z L. ujal

Lomnice, ale víme kdy zemel a že ddicem byl jeho bratr Oldich. Plyne to z Oldichova poruenství (str. 410 až

411/87), psaného 10. ledna 1563 a vloženého na témž soudu 8. bezna 1563. I^omnice se v nm sice nejmenuje, ale

že Oldichovi náležela, vysvítá ze sporu, který se vyvinul z odporu proti tomuto poruenství (viz o tom níže, pi
odporech).
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listu je oddroben) pohání pana Zdeka: .Jakož jest smlúva [jmenují se smluvit] o vydávám pade-

sáti vder vína z hor vinohradních [jmenují se] tak, jakž ta smlúva ukazuje, že podle nás najvy-

šího pana komorníka tohoto markrabství moravského žádati nechce, aby ta smlúva k žádosti nás

ob stran ve deky zemské vložena byla" [nejvyšším komorníkem je Jan z Žerotína, r. T531 Kryš-

tof z Boskovic]. Xa okraji jsou dv poznámky, horní: „odložen s tej píiny, že pan Zdenk Ý.am-

pach v království eském k soudu státi musel." a dolní:
,, pan Zdenk Žampach zmocnil toho po-

honit k odpovídáni Vilíma z Víková." A na soudu zahájeném 13. záí r. 1540 byla znovu ''ložena

smlouva z 30. záí r. 1531. Jak to vysvtliti, že ob strany nevdly o vkladu smlouvy již na soudu

zahájeném 18. záí r. 1531? Tato první smlouva není ovšem vymazána.

Za vklad vlastn také opakervaný je možno pokládati zápis nas tr. 153— 1 ýf 5. na soudu zahá-

leném ii. záí r. iíió. Albrecht Bítovský z Lichtmburka vkládá Artlebovi z Boskovic zámek Vra-

nov s píslušenstvím. Vklad vymazal Ladislav z Boskovic po novém vkladu téhož zboží od téhož té-

muž na soudu zahájeném 28. února r. 1518, nepochybn proto, že v druhém vkladu jsou ' vedle

formálních ) nkteré vcné odchylky od prvního: v 1. ve? Bekov s kostelním podacím, v 2. ves

Bekov s kaplú, v I. ves Lanov, v 2. ves Lanov i s kaplú, v 2. ves Vrchní Petín se dvorem, což

V 1. není, v 1. jsou slova: ves Olbramkostel, na tej opravu a vrchní panstvie na posledním míst,

ped dlouhou pertinenní formulí, kdežto v 2. jsou slova: a na lidech Olbramkostela opravu a na

tej oprav vrchnost až ped závrem vkladu (tak. jakž jsem to sám držel...). Kdy a jak došlo

k tmto vcným zmnám, nepodailo se mi zjistit.

K tomu, co se v olomouckém sz^azku vykládá o výmazech vkladu (str. L/.—LIIl.j, lze

: brnnského dodati také nkteré doklady. V ohm. je z brnnského uveden (str. 61, p. 8) pípad.

že vklad, který ml býti vymazán, nemohl býti nalezen. Je to v brnnském na str. 97/96; vklad je

mežován od Jana Kuny s jeho podpisem na levém okraji a na pravém je poznamenáno jinou ru-

kou a jiným inkoustem než mešování: Tento vklad ml za pana Jana z Pernštejna vymazán býti.

1 nebyl nalezen, až teprú za pana Jana Kuny nalezen i vymazán 1529. Vklad je z r. 1498. Kdy ml
býti za Jana z Pernštejna vymazán a pro, z de±k nikde nevysvítá (jde o manželino vno .

Také v brnnských deskách vkladatelé nkdy poznamenávají, že mají nebo mli zboží v des-

kách, a to obyejn bez údaje, v kterých, na p. na str. 5/j, 5, jli8
t

20, 2j, 26, 27, 29, 8I30,

31, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 44 a j. Jen výjimen jmenují také knihy, tak na str. 44: 101 vkládá Jiík

z Jemnický r. 1492 Martinovi z Kamenného dvr ve vsi Kamenném a v . 102 se vrací k staršímu

vkladu: jakož mám ve dskách a knihách pán Vilémových z Pernštajna vloženy dva dvory v Ka-

menném, i odíkám se z tch jednoho dvoru, toho, na kterémž Martin sedí. Tento starší vklad

je na str. 21/179, z r. 1481, a tam slova s dvorem znla pvodn s dvory, ale to opravil po vkladu

na str. 44/101 bez podpisu Vratislav z Pernštejna.

Také v brnnských deskách se mnohé vklady koní formulemi jako: „jestliže by kde [co se

vkládá] ve dskách stálo, toho se odíkám," anebo formulemi jiného slovního znní, ale téhož smyslu

a úelu, na p. na str. 12/87, <^. <^9. °-, I3^100 , I0I < J4^I07, 108,15/116, 16I 117. a j.

Je-li u výmazu komorník podepsán, mže se podle rejstíku snadno zjistiti, kdy byl vklad vy-

mazán. 1
)

Nkdy se však setkáváme s nejistotu, i když je komorník podepsán.-)

Nkdy je u výmazu více podpis než jeden a podle dalších vklad zboží je možno zjistiti, kdo

co vymazal. 3
1

') Xa p. vklad Slavtic, Lipan a Rybník z r. 14S0 byl vymazán r. 1503 (srov. str. 6—7' 18 .112/176) ; vklad

Kovalovic z r. 1480 vymazán r. 1507 I str. 10/64:126/7) ; vklad dvoru v Bezci (= Vesce 2.) z r. 1480 vymazán r. 1509

1 str. 11/76:120/29); vklad Vále z r. 1480 vymazán r. 152? (str. 12/85:1/1120); vklad Horních Dunajovic z r. 1481

vymazán r. 1505 (str. 16/125:110/213) a j. v.

2
) Na p. zápis dvoru a vsi Kidlovic

| eských) z r. 1481 (str. 13—14Í102) vymazal Ladislav z Boskovic, ale

ani za jeho prvního, ani za druhého komornictvi se Kidlovice nejmenují; nejbližší další zpráva o této vsi jezr. 1522

(str. 168—169/11), ale ta se týká jen lidí, které ml v Kídlovicích klášter louky, a nejv. komorníkem byl tehdy Jan

z Pernštejna. Z desk samých tedy nezjistíme, kdy a za jakých okolností Ladislaz- tento vklad vymazal, a ponvadž
k nmu pece jen došlo, bylo by teba pátrati po vysvtleni v jiných pramenech.

3
) Xa p. u královské listiny na str. 93—95/87 je deset podpis tí komorník (ale je tu teba opraviti

u pozn. 1 že i Štítary i Budjovice vymazal Jan z Pernštejna, u pozn. 2 že Paulice vymazal Ladislav z Boskovic,

a 11 p. 3 že Lišanovice vymazal Jan z Lipého).
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} vkladu

/ / uriti, kdo vymazal, podle dalších vklad místa a podle

, :,
|

cdnotlivých nejvyšších komorník, mo no

od olomouckého. Provedené výmazy jédnoi

IV shora ve stati o práci nejvyššího komorníka,

iršícl fi m shledal, e Ladislav Boskovii

úpis tináctkrát a nevymazal tyikrát. V jed-

• 154 7 o 1381731 nevymazal dvr Šebrov, akoliv se to mlo státi

jej s podpisem lan Pernštejna, /.</ úval v témž

vkladu plni v Letonicich po zápise na str. 141/87 a zárove ves Wálochy, jež se tu jmenuje po

ne, pro lu byla vymazána. tvrtý pípad je na str. T15, . 200, p. / a 5.

1 mlýn v Hodonín a s lesy, která zstala v platnosti po výmazu všeho ostatního

nštejna po vkladu na str. 143, . 06, mla býti vymazána po vkladu na str, 154, £. o

od La k výmazu nedošlo. Z pozdjších komorníku jsem u Jana z Lipého zjistil, Se za

rnictvi vymazal zápis trnáctkrát, ale nevymazaných u nho není. I ' l 'ojtcha z Pernštejna

jsem našel za jeho komornictvi pt výmazu provedených, nept

.

Sáný. '/.a jeho komornictví za-

>ud tyikrát, ale V prvnim a druhém zasedání se dal zastupovat, takže neml ani mnoho píleži-

tosti k výmazm.
K nkterým výmazm hýla pidána poznámka bud pod íslem nebo na okraji, na p. na str.

pro a kdy soud zemský poruil vklad vymazati; na str. 400I48, p. 5 kdy vymazán plat na

piznání o dovolení JMCské a kdo jej „sdávil"; na str. 180I20 pi výmazu spolku poznamenáno,

\je strana dala vli k vymazání; na str. 27(241 pro byl spolek vymazán; na str. 171I27 pi-

psáno; Jan z Kunovic vymazal sem tento vkla na nález panský léta 1524; na str. 210/29 pipo-

jeno: Jan z Žerotína. Vymazáno na nález panský; na str. 243I11 pidáno: Vymazán [spolek] na

porueni Jich Mií pán soudci a piznání a povolení její.

Zcela ojedinlý je výmaz vkladu na str. 65—66/235. Král Matyáš propouští z manství k d-
dictví tvrz a ves Maíš bratím Bohukovi, Janovi a Václavovi z eice a ti mu za to odpouštjí

dluh (jg. ledna 1404). Vklad není mežován, nýbrž toliko slova tvrz a ves, eená Maíž, a níže

tvrz a ves Marejž jsou vymazána od Jano z Pernštejna. Stalo se to po vkladu na str. 145 //_'

(//. záí 1514), kterým Václav z eice vkládá Bohuslavovi, Jindichovi a Mikulášovi, bratím

vlastním z eice. tvrz a ves Marejž. Výmazem shora uvedených slov v prvním zápise pozbyl

tento zápis smyslu a platnosti a výmaz formáln ástený nahradil tu vymazání celého vkladu.

Ve vkladu na str. 135/55, p. 1 a 2, r. X511, je petrženo slovo Uliice, ale není to ástený

výmaz, protože byly od téhož témuž vloženy až na soudu : Olomouci, zahájeném 24. ervna
r. i=,i2 íolom. svazek str. iSr!ii?i; je to písaova oprava chybného slova, a v obou poznámkách

je pak nutno vynechati slovo „pravdpodobn" . Ale není to již tak jisté, jde-li o chybu nebo o ástený
výmaz, na p. u ásteného výmazu na str. 180/lQ, p. 3 a 257I'57, p. ".

Píkladem složitého výmazu je vklad na str. 64—65/233. Xa soudu zahájeném 14. záí 1404

Jan Herka z Dube a z Lipého vkládá Jano?-i Kropáovi z Nevdomí celé obce Buovice, Marhofy,

Klobouky, Sobbichy, Ostrovánky a Kunovicky. Na soudu zahájeném 15. bezna 1495 Jan Kropá
vkládá Janovi Kunovi z Kunštátu Kunovicky (str. 72/261). Byly proto vymazány od Vratislava

z Pernštejna, bez podpisu, s poznámkou va levém okraji, kterou psal asi nejvyšší písa Tobiáš

z Hory Obanské. Xa soudu zahájeném 16. bezna 1511 (str. 135/55) Mikuláš Kropá z Nev-
domí a na Dražvkách vkládá 'Pašovi ~ Ojuic Buovice, Marhofy a Sobbichy (výmaz Uhic je

písaova oprava omylu). Po tomto vkladu Jan z Pernštejna vymazal vodorovn zaátek vkladu

na str. 64—65/233 a šikmo ostatek vkladu i s poznámkou to vymazání není k škod tomu vkladu

>) Tak na p. zápis spolku, na který Dorota z Okarce pijala svého muže Arnošta z Mcdlova na Okarec a na

Pyšel, roku 1480, byl vymazán ješt v témž zasedání soudu, když Arnošt z Medlova spolu s temi sestrami z ían
vložil ob vsi (a ješt jiná zboží) dvma bratím z Mírová a z Rajce (str. p

—

ro!s8). Komorníkem byl tehdy Vilém

r Pernštejna, a ten tedy vymazal. Pro byl spolek vymazán, nelze íci. Vklad Litován (str. 8I32), z r. 1480, byl

vymazán po vkladu (str. 61^220) z r. 1493. Komorníkem byl tenkrát Vratislav z Pernštejna, a je to proto jeho vý-

maz. Vklad vsi Loviek, v orig. Lovic (str. 8135), z r. 1480, je vymazán po vkladu . 36; vklad . 35, a jist

dívjší, ale teprve nyní vložený, je petrhán od Viléma z Pernštejna, bez podpisu. Vklad . 36 sám byl vymazán
po vkladu (str. 40/140), z r. 1492, od Vratislava z Pernitejna, také bez podpisu. Vklad Radotic (str. y',48), z r. 1480,

byl mežován po vkladu z r. 1490 (str.
33J9),

rovnž od Vratislava z Pernštejna, bez podpisu. Vklad spolku na Dam-
boice z r. 1480 (str. 9/5/J také od Vratislava z Pernštejna, bez podpisu, po vkladu z r. 1403 (str. 60I213).
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<i pipsal na pravém okraji vymazáno to všeckno krom Klobúek. Když však na sondu zahájeném
-. bezna 1512 (str. 142/92) Mikuláš Kropá z Nevdomí vložil Klobouky svému strýci Mikulášovi

Kropáovi z Nevdomí, vymazal lan z Pernštejna Klobouky i poznámku .vymazáno to všeckno

krom hrom Klobúek". V pvodním vkladu I str. 64—65/233) hýly také Ostrovánky. které se v dru-

hém vkladu Buovic (str. 135I55) nejmenuji, protože je v témž zasedáni soudu (str. 1 ,'s 58) Mikuláš

Kropá z Nevdomí a na Buovicích vložil Václavovi Pacákovi z Palavic. Prodal mu je tea

díve, pokud ješt ml Buovice, ale teprve nyní je vložil do desk. Proto se již nejmenují pi tomto

pozdji Buovic, ale poznámka ..vymazáno to 'všeckno krom Klobúek" se jich také týká. Tímto vy-

svtlením složitého výmazu se dopluje na str. 65 poznámka pod textem vkladu . 233 a dole po-

známka 2 a 3 i oprava na str. 432 ke str. 65, . 333.

U ásteného výmazu ve vkladu na str. 6116 (r. 1480) není možno z tohoto svazku zjistiti, kdy

k nmu došlo. Proek z Kunštátu pijímá na spolek svého strýce Jáma Heralta z Kunštátu a z Plum-

lova. Ve vymazané ásti zápisu se jmenuje msteko Lesnice ( = Líšnice j. dvanáct vsí a jeden dvr
a žádné z tchto jmen se v tomto svazku již neobjevuje. Jsou to však vesms místa v olomoucké

oblasti zemského soudu a v olom. svazku na str. 44/14 (r. 1490) se s nimi opravdu setkáváme. Týž

lan líeralt vkládá tu Bokovi Kunoví z Kunštátu na Bouzov mimo jiné také všechno to. co je

v brnnském vkladu vymazáno. Pl vsi H radnice l = Radnice) a Újezdský dvr nebyly v Olomouci

vloženy; došlo-li k brnnskému výmazu hned po olomouckém vkladu r. 1490, nemlo to obojí býti

vymazáno, bylo-li však, plynulo by z toho. že brnnský výmaz byl proveden teprve po olomouckém

vkladu na str. 100/5 (r. 1494), jímž Boek Kuna z Kunštátu vložil Hanušovi Haugvicovi z Bisku-

pic hrad Bouzov i také Lesnici s onmi všemi 'vesnicemi a také pul H radnice a dvr v I 'jezd. Jinak

bylo by nutno pomýšleti pi -výmazu tchto dvou míst na omyl. R. 1490 byl komorníkem cúdy brnn-
ské a r. 1494 již spoleným pro ob cúdy Vratislav z Pernštejna, a jemu tedy je nutno piísti

brnnský výmaz, af již r. 1400 nebo JJQ4- Nejvyšším písaem byl tehdy Tobiáš z Hory Obanské.

Pi výmazu se ušilo erného inkoustu a jen slova textu \ 'všehoi, což tu jsou petržena zežloutlým

inkoustem a rovnž okrajová poznámka to vymazání jiným vcem v tom vkladu ke škod není.

Tímto inkoustem psal Tobiáš pozdji, v knize NI '/., od f. 5 v. až ješt na f. 11 v., a to svádí k do-

hadu, že on petrhl uvedená ti slova a napsal poznámku na okraji, af již r. 1490 nebo 1494. Tato

poznámka se však nemže týkati petržených tí sloz\ protože by pak byl petrhl také slova ves

a mám a hlavn proto, že v olomouckém vkladu r. 1400 i r. 1404 nejde jen o ves Vyšeho. Poznámka

se týká celého 'vkladu. Je pak tento celý pípad dokladem, jak je nkdy nesnadné dopátrati se jistoty.

Vedle vklad rozmanitých statk a zboží, nejastjších, jsou v zemských deskách hojné vklady

vna i nadvna. Bud se vno a nadvno na zboží vkládají nebo se jmenují pi spolku. V tchto

vkladech není zvláštností, a proto staí, myslím, odkázati na strany tchto zápis ve vcném rejstíku

v heslech véno, nadvno, právo vnné, vuný. píjemci, manželka, pevésti. Spíše však je teba

všimnouti si výmaz vna, k nimž mlo dojíti, když platnost vtrného zápisu pominula, buto

tím. že vno bylo pevedeno na jiný statek, nebo po smrti manželin, nebo splacením vna po man-

želov smrti, když vdova nechtla s dtmi spolen chlebiti, nebo když se znovu vdávala. Tyto vý-

mazy se skuten provádly i v pozdjších dobách, kdy se obyejné -vklady zboží a statku již nevyma-

závaly. Je však pece hojn nevymazaných vklad vna. Tak na p. v knize XV. (1480—1482) je

jich 12 proti 4 vymazaným.' ) V knize XVIII. (1506— 1515) 5 proti 2, v knize XXVI. (1538—1554 '

15 proti 14.

U výmaz vna i nadvna se však z desk jen zídka dovídáme a nkdy jenom nedosti uríte.

kdy a pro k nim došlo. Tak na str. ró<)— ijo! 14 ( r. 1522) je zápis vna, jímž Zikmund z Ludanic

a na Veveí zapsal své manželce Katein z Ludanic vno na Senticíeli, Knihnicích (= Knínice Mo-

ravské) a Chudicích. K výmazu je pod zápisem pipojena poznámka: Toto vno Katein}- z Vlašim

z desk vymazáno z nálezu panského a na list pevedeno. Stalo se to nepochybn po vkladu na str.

209/23 (r. 1531), jímž Jan mladší z Ludanic a na Veveí vložil své manželce Ann z Vlašim véno

na týchž vesnicích. Komorníkem byl tehdy Kryštof z Boskovic, který je pi výmazu prvního vkladu

podepsán. Nebo na str. 84/31 Hynek s Popvek vkládá své druhé manželce Kunce z Rakových

r. 1496 vno na Popovicích (
= Popuvky 1.); vklad vymazal Kryštof z Boskovic, snad až po vkladu

') Na str. 17/131 Johanka z Zástizl vkládá Janovi Kropáovi z Nevdomí a jeho crhm vtrný plat na polo-

vici msteka Buovic a odíká se toho roního platu i vtrného práva, neb mi to Jan Kropá hotovými penzi za-

platil a ssul. Tu tedy nebylo potebí výmazu, ale kdys v dalším zápise (. 132) Jan Kropá vložil to vnné právo

své manželce Margret z Ojvic, to zstalo nevymazáno.
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) \ na

Popvek, erb /><» fémá Hynkovi z Popvek, vkládá po

Tý Hynek z Popvek pevedl již r. 1492

, první manželku Barboru oice a na tch jí vložil (, T45)

\a spolek na Me vklad vna zstal nevymazán. Pi-

mornikem Vratislav s Pernštejna. Na stí \ '30,1 1483,

Jan Ki \dá svi manželce Markét s Vojnic na MileSovicích pul tetího sta zla-

i-iin \.-.tl nad vno. (Markéta vzala jej na tu sumu na spolek, str. i<<>7, r. T492.)

:• Kropá tuto sumu s Milešovic na Buovice. Pi tom byl nepo-

1 hybm i Vratislava i Pernštejna, tehdejšího hejtmana a zárove

nika.

lých vklad vna se nedovidáme, kdy pozbyly platnosti a pinto mly býti vyma
-<inv. > vymazaných, ale bez podpisu nejv. komorníka, také nevíme, kily k výmazu došlo.

odepsaných vidíme aspo tolik, že se výmaz stal v nkterém z let úadování podepsaného

tch komomikil, kteí jimi byli dvakrát (Ladislav z Boskovic, Jan z Pernštejna,

, m,- rozhodnouti, bylo-li vno vymazáno v jejich prvém ucho druhém

nictvi. Pece však, jako u výmaz obyejných 'kladu (zboží a statku 1, mžeme se také u vý-

: na, podepsaných i nepodepsaných, pokusiti o ureni doby 1 dvodu výmazu, nkdy bezpen,

aspo pravdpodobné (a ovšem také o dob vkladu vna) z desk samých, sledujeme-li podle

jmenného rejstíku další osudy místa, na n: bylo vno vloženo. I ' nevymazaných se takto mžeme
dovdti, kdy mly býti vymazány, lak nevymazaných 60 kop vna (str. 61 12, r. 1480) na Peckov,
na které Machna z Chrudchrom a z Peckova pijala na spolek svou dceru Porotu z Peckova, melo

býti vymazáno po 'vkladu (str. 22/107), v nmž táž Porota ftu z Oztroinice) z tchto 60 kop

lobrých stíbrných svého vna na Peckov vpisuje sto zlatých dobrých uherských svému

manželu Jiíkovi z Plave, r. T481. Známe tedy dobu i dvod, pro ml býti první vklad 'vymazán.

Pruhy 'vklad je mežován bez podpisu (snad po vkladu na str. 73/260, r. 1405) od Vratislava

z Pernštejna. Tu se tedy jistoty nedopátráme. Na str. 37/44 Václav z Vydi 'vkládá své manželce

Katein z Jedlan (= Jelany) 'vno na Vydi Kostelním a na téže stran, . 45, jí pidává další

sumu na vsi Brandlín. Oba vklady, z r. 1400, vymazal s podpisem Ladislav z Boskovic. Nejbližší

další zpráva o Vydi je na str. *i r
i<t, z r. T496, kile Zdeslav Kouas z Vydi pijímá na spolek

na Vydi bratry Jana a Arkleba z Kostník. Komorníkem byl tehdy (po prvé) Ladislav z Boskovic.

Nejbližší další zpráva o Brandlín je až z r. 1531 (str. 213/41 a 42) a je z ní vidti, že Brandlín

náležel k Vydi, takže nebylo nutno jmenovati jej pi 'vkladu Vydi na str. StI 19 ; mohl býti zahrnut

k tomu písluší" a Ladislav z Boskovic mohl vymazati i vklad nadvna na Brandlín.

Tu se ovšem nedovidáme, kdy a pro pozbyly platnosti oba vklady na str. 3/, ale 'vidíme, že to bylo

za prvého Ladislavova komornicvi.

Zdá se, že vno bylo asto vymazáváno až pi následujícím prodeji a 'vkladu statku, na nmž
bylo zapsáno, leckdy až po mnoha letech, kdy platnost pvodního vnného zápisu nepochybn už

dávno pominula, /a tak i až pi následujícím spolku]. Palo se to hlavn v starším období tohoto svazku,

kdy docházelo k astým majetkovým pesunm. K tomuto výkladu v olom. svazku (str. LVI. až

LVI Li jsou doklady také ve svazku brnnském. Lak na p. mlo býti vymazáno vno, když Matouš

z Myslova pijal Oldicha z Náchoda na spolek na ermákovice (str. 136/61, r. 1511); ml to uiniti

Jan z Pernštejna, ale vklad (str. 97/96, r. T498) nebyl nalezen, až teprve za Jana Kuny, r. 1529,

nalezen i vymazán a dána o tom k 'výmazu poznámka. Na str. 15/113 byl vymazán vklad vsi Jino-

šova i 'vna na nm, z r. T481, po prodeji Jinošova Tomášovi z Gojína r. 1493 (str. 59/207). Na
str. 27/230, r. T482, vložil Jan Kropá z Nevdomí své manželce Margret z Ojnic sumu zlatých,

které vzal nad 'vno, na vsi MileSovicích. Manželka ho "vzala na ty peníze na spolek (str. 43/97,

r. 1492), když však prodal Mílešovke Alšovi z Polanky (str. 72I263, r.1495), byl vklad na str. 27/239
vymazán. Vklad na str. 43/97 vymazán však nebyl ; Kropá pevedl totiž hned manželce onu sumu
z Milešovic na Buovice (str. 72/264). Na str. 159/38, r. 151S, Zikmund z Ludanic vložil své man-
želce Katein z Vlašim 'véno na Damboicích. Bylo vymazáno nepochybn po prodeji Pamboic
strýci Hynkovi z Ludanic r. 1520 (str. 167—168/5). Na str. 209/23, r. 1531, Jan mladší z Ludanic

a na Veveí vložil své manželce Ann z Vlašim vno na vsích Scnticích, Knínicích Moravských a

Chudicích. Vklad vymazal Jan z Zcrotína asi teprve r. 1538 (str. 271/15), kdy týž Jan Rokycký
z Ludanic vložil Janovi z Pernštejna hrad Veveí a s ním mimo jiné také ony ti vsi. Komorníkem

: té dob Jan z Zcrotína, který je také podepsán u výmazu na str. 209/23. Na str. 311I120,

r. 1543, Václav Hodický z Hadic vložil své manželce Ann z Tolcmbcrka vno na vsi Hrubšicích.

Vklad vymazal Zdenk z Valdštejna, mistodržící. Nejbližší další zpráva o Hrubšicích je až z r. 1555



Gradování u desk - vklad odporu XLIII

{str. 371/14), kdy Václav Hodický z Hodic vkládá s jiným zbožím také Hrubšice. Nejv. komorníka

zastupoval v tomto zasedání soudu Zdenk z Valdštejna, podepsaný u výmazu na str. 311I 120.

Také V brnnských deskách je znaný poet odporu proti vkladm. Nebyl-li odpor úspšný

nebo nedošlo-li k púhonu, 1

) ponechal nejv. komorník naíkaný zápis a obyejn i zápis odporu bez

výmazu. Vymazán je pouze odpor na str. 8137, snad jako zbytený po odporu proti -vkladu tamtéž,

i. 40, a odpor na str. 311I123, o nmž viz tuto v pozn.'). Odpor byl asto vložen hnal za naíka-

ným vkladem.')

Poslední odpor byl vložen r. 1566 (str. 430/128). Jan z Lomnice a na Broumov i )ia míst

svého mladšího, nedílného bratra Jaroslava iní odpor poruenství a vkladu Oldicha z Lomnice

cle, že o>ti dva mají k tomu lepší právo nežli Jan starší z Žerotína, jemuž Oldich z Lomnice a na

Námšti odkázal zámek Námšf se vším, což k nmu písluší. Toto poruenství na mocný list krále

Ferdinanda ze 4. bezna r. 1556, vložené i S mocným listem na soudu zahájeném 8. bezna r. 1563,

'vedlo po odporu obou pán z Lomnice k soudnímu sporu, o nmž je zpráva v Púhonných knihách.

sv. 23., f. 307—jog. Byly to tyi phony na Jana staršího z Žerotína, neúspšné proto, že žil ješt

Adam z Lomnice, otec obou pohánjících, a oni nepohánli na jeho míst. O konci sporu se dovídáme

ze smlouvy vložené do zemských desk brnnských (kvatern 26., f. 14). V smlouv ,,0 nápad po

panu VOldichovi z Lomnice", datované v úterý po Kvtné nedli (1. dubna) r. 1^72 se pipomíná

nejdíve odpor obou bratí proti Oldichovu poruenství, vložený do desk, dále phon obou bratí

na míst jejich otce Adama (v dob smlouvy již nebožtíka), ale že takové phony pro smrt otcovu

pišly k vyzdvižení, naež že Jan z Lomnice ped smluvími prohlásil, že, jsa mladší než Jan

z Žerotína, nechce jej po smrti otcov i bratrov o dotené statky znovu pohánti, ale radji se o to

pátelsky dohodnouti. A tak že došlo k smlouv, podle níž Námšf i Lomnice zstaly Janovi staršímu

z Žerotína za náhradu pti tisíc zlatých Janovi z Lomnice, který má odpor pi nejprvnjším ote-

vení desk brnnských vymazati a na statek Oldichv se už na Jana staršího z Žerotína nenavra-

covati a tuto smlouvu pi nejprvnjším soudu v Brn do desk vložiti. Stalo se tak na soudu pi

asu sv. Kunhuty roku 1573 (zemské desky brnnské, kvatern 26., f. 14 v.—15). Odpor na str.

430/128 vymazal s podpisem Zachariáš z Hradce r. 1572, tedy již za svého druhého komornictví.

Jako v olomouckém, tak i v brnnském svazku je v prvních dobách (kniha XV. a XVI., 1480

*) Pro nkteré odpory nenacházíme doklad v púhonných knihách; tak na p. odpor na str. 10/50 (proti vkladu

na str. OJS4), 11I78, 27/245, 36/30 (proti vkladu na str. 34/24), str. 7/22, r. 1480, akoli se ve vkladu odporu praží:

„z ehož jsem pohnal"; souvisí-li s tím snad zápis opovdného v Knihách púhonných sv. V., str. 400, není mocno

zjistiti; o phonu se asi nejednalo; na str. 14/100, r. 1481, vkládá naíkaný naíkané zboží jinému než odborníkovi.

Naopak zase jsou v deskách odpory, jimž odpovídají zápisy v púhonných knihách. V tištných Knihách púhon-

ných odporu na str. 7I21 týká se phon v Knihách púhonných sv. V., str. 267J1 a str. 426/147 (rozhodnutí sporu

smlouvou „pány všemi udlanou a vypovdnou" ). Odporu na str. 7/28 phon tamtéž 275/40, 203/152, 373—374/607

a 374/608 a nepochybn i nález na str. 418I05 a 440/234 a snad i útok na str. 444. Odporu na str. 8138 tamtéž na

str. 356—357/521 phon a poklid. Odporu na str. 10I163 phon tamtéž na str. 313/263, phony na str.
325J334, 335

a nález na str. 445. Odporu na str. 34Í18 phon a poklid tamtéž, sv. VIL, str. 27I156. Odporu na str. 34/20 phon
tamtéž

10J108.
Odporu na str. 36/36 (proti vkladu na str. 34/24) phon tamtéž 3/16 a nález ve sv. V., str. 460I300,

4781459, 488)486.

2
) Na p. na str. 5/3:4, 5/5:6 (vklady i odpory nevymazány) ; na str. 7/20:21 ; v . 20, r. 1480, vkládá Jan z Lomnice

Ctiborovi z Cimburka vnné právo na hradu Námšti. (Vklad je vymazán.) Proti tomu vkladu vložil hned odpor

Štpán z Lomnice se svými bratry. V dalším zasedání, v beznu r. 1481, vkládá z'šak Ctibor z Cimburka a z To-

varová (str. 16/128) toto vnné právo Štpánovi z Lomnice a jeho erbm, „jakož jemu Jan z Lomnice byl vložil,"

a znovu ješt se svou manželkou Elškou z Meli na str. 23/202, na soudu v íjnu r. 1481, podrobn Štpánovi

a jeho tem jmenovaným bratím. Byl to výsledek Štpánova odporu, ale o prbhu sporu je teba pouiti se v Pú-

honných knihách, sv. V. Vklad na str. 7/20 vymazal tedy Vilém z Pernštejna po úspšném odporu a po vkladu na

str. 16I128. (Tento vklad není již vymazán, ani vklad na str. 23/202.) Podobn když Machna z Valdštejna pijala

na spolek Ctibora z Cimburka na své všechno právo na tvrzi a zboží Židlochovicích (str. 7I27) a Hynek z l ald-

štejna vložil proti tomu hned odpor (str. 7/28). Také o tomto sporu jsou zprávy v Knihách púhonných sv. V. Vý-

sledkem bylo mežování spolku. Na str. 7/27:28 (vklad vymazán, odpor ne); na str. 8/39:40; na str. 11/77:78 (vklady

i odpory nevymazány); na str. 311/122:123 (vklad nevymazán, odpor mežován od Jana z Žerotína; po tomto vkladu

a odporu došlo k dvma phonm proti Markét Karnarové, ale páni nalezli, že oba pohánjící poruníci sirotka [oby-

vatelé msta Brna] „k soudu zemskému podlé poádku zmocnni nejsou, a pohánjí (Phony sv. 18, f. 125 v., r. 1544)-

Proti témuž vkladu podali však odpor r. 1546 (str. 327/171) purkmistr a rada msta Brna, a ten není vymazán, ale snad

po tomto odporu byl mežován odpor na str.
311J123.

Nevíme, došlo-li k phonu, protože 18. svazek phon sahá

sice podle nápisu do r. 1547, ale opravdu zabírá jen ješt phony z r. 1545 a další svazek, 10., zaíná se r. 1547.

Bud k phonu nedošlo, nebo byl bez úspchu (asi z té píiny jako odpor na str. 311/123), protože Markéta vkla-

dem na str. 361/279, z r. 1553, pijímá na spolek na touž ves svého tetího manžela. Zápis odporu na str. 327I171

nebyl však (asi jako neúspšný) vymazán.
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(kniha XIII. XX., 1496—1522), kdy je jich

\tku (kniha W: KXVIIL, 1523 \$66) také jen šest. Celkem o tetinu

,,./,,,.< i v b\ <lasti byla v .-husím období naná ro tíšt

1 mnohých vesnicích, svyšovaná 1 tu roslinym drobným majetkem i právy

bné statky sanikly, ubylo sporá a proto také odpor.

deskám fh vkladu spolku uvádjí se v brnnském sva ku jen ta hejtmanství

: a to ne v láni soudu r. T480 (kniha XV.) u prvních

ro, oslové jmenováni, od jedenái t< ho (. t6 l dále ji ne

I zasedáni r. 1490 (kniha XVI.) /sou jména posl jen

nasedáni r. 1492 (tát kniha) jen u prvních dou
.- » . 95 jii nejsou. V obou sasedánlch r. 1493 (táž kniha), ješt a hejt-

.:. se jii nejmenuji; upustil ledy od toho jii Ctibor sám. Od zasedáni v r. 1494

kdy byl hejtmanem (a nejv. komorníkem) Vratislav z Pernštejnu, se jiS poslové vbec

ytují.

íaké v brnnském svazku je v prvních dobách mnohem vle spolku než v dobách pozdjších.')

Výmaz spolku je vysvtlen na str. 27/241. enk ze /.vole (na soudu r. T482) pijímá na

spolek svého bratra Jana u erby jeho na všecko, co má ve Zvolí, a na dva mlýny pod '/.volem a na

tntstý také pode /.volem. Zápis je vymazán bez podpisu, s poznámkou na okraji: Tento spolek

jest na to vyi enk uniil jest rukojmiemi i s crhy, a se kto na to táhl, že to zastúpiti má

-mi. jakož sám za to prodal') I klad spolku na str. 209—210/20. z r. T531, vymazal

podpisem a s poznámkou: Vymazáno na nález pansky. Nepodailo se mi však tento

najíti.

Také v brnnském svazku je mnoho zápis vložených na pímý rocku: královský.'1

)

Jenom jedenkrát se z tohoto svazku </<>: ídáme, že král sám dul posly k tleskám svého listu, kdy.'.

totiž král Ferdinand prodal stavm markrabství moravského hrud Špilberk (str. 3QJ—308/44,

pocit, ca listem i.
(' všech ostatních listu ustanovil posly zemský hejtman. Píkaz králv, aby jeho

list byl vložen do desk, jakmile by strana nebo strany o to požádaly, chybí výjimen v listu krále

Matyáše s 21. dubna r. //.V/ (str. 2/ sou), ale je už v listu téhož krále ze 4. íjna r. 1486 (str. 31

5) u zní hejtmanu markrabství moravského, komorníku i jiným úedníkm desk a cúdy

brnnské. í' listu krále Vladislava o téže vci z 26. prosince r. T48Ó (str. 32//) se pikazuje hejt-

manu i také komorníkm i jiným úedníkm desk obojí cúdy, brnnské i olomoucké, aby Vilémovi

S Pernštejnu nebo ddicm u budoucím jeho tento list ve dsky vložili, k které cúd ta zboží píslu-

šeji I šlo o táž zboží jako v listu Matyášové I. V listu krále Ludvíka Z 26. beznu r. 1517 (str. 162I57)

pikazuje to král hejtmanu, komorníku, nejvyššímu sudímu markrabství moravského. I' listu krále

Ferdinanda z 24. záí r. 1^42 (str. 334
—335/201) pikazuje se to hejtmanu, nejvyššímu komorníku

a sudímu desk zemských markrabství moravského. I' listu téhož krále z 1. kvtna r. 1556 (str. 373
- 20) se jen praví: ..chtíce také tomu, když koli nejvyšší komorník a sudí markrabství morav-

ského od svrchu psaného . . . za to požádáni budou a /ti, jimž list svdí,] s tímto listem našim krá-

M Xa p. v Bluin má fará desátek (str. 130/32) a kostel sv. Petra v Brn plat za prodanou pustou ves

(157/24 a i$); v Damnici mil 1 '.v pt lovku usedlých a plat na nich a po smn místo nich plat

z panství mirostavskho (2$1—253:421; "' Damnici mlo proboštstvi na Hradišti sv. Hypolita tináct lovku se

trnácti lány a s platem z nich a po stt jedenácti lany a s jedním podsedkem v Morasicích

s platem na nich (253—255/43— '• ánicích mají opat i konvent kláštera Hradišt (u Olomouce) lidi své

a konventské (42.J
< ml kostel Olomoucký pl druhého lánu a dv zahrady (268/9); v Kníni-

cích 1. píslušejí ke kaplanstvi v Budiiov ti lány a k témuž kaplanstvi náležejí v Budišov lesy a lidé kaplanšti

(7I9); v Kižanov má klášter ždárský klášterstvi ( 19I165 a 20/166); v Lechovicích ml klášter dalešieký tyi lány

a ti podsedky z platem z nich a po prodeji plat z panství meziíského (229/85); v Olešné Horní má klášter

v Nové íši klášterstvi (38/54); v Šatové náleží k fae desátek ze tí lán roli (393/34); ve Višovém je dvr fa-

ráský (23*92 o 314/132); v Teli kaplan oltáe sv. Václava má odkazem plat ze vsi Nevceble (215:401.

2) V knize XV. (1480—1482) jsou to až do ísla padesátého zápisy . 3. 5, 7—10, 12— 15, 18, 23, 27, 30, 31,

33, 39, 4'. 42. 44. 47, 49, 50; v knize XVI. (1490—1495 zápisy . 2—5, 11, 13, 19, 32, 42, 47; v knize XIX. (1516 až

15201 zápisy . 19, 21, 42: v knize XXIV. 1 '531—1535) zápisy . 26, 27, 29, 32; v knize XXVI. (1538—1554) zápisy

. 37, 38, 50; v knize XXVII. (1555—1557) zápisy . 35, 37 (kniha má jen 37 ísel); v knize XXVIII. (1558—1566)

jen zápis . 39.

3
) Prodal 6. srpna r. 1493. Král í 'ladislav stvrdil prodej ve tvrtek v den sv. Petra (29. ervna) r. 1497. (Archiv

kláštera ždárského v Zemském archivu v Brn, . 127 a 128.) V deskách není prodej ani potvrzení. Poznámku

psal, došlo-li k výmazu hned po prodeji, Vratislav z Pernštejna.

*) Viz ve vcném rejstíku hesla: list, listy, král, manství krále.



Úadování u (lesk - zápisy královských listin \1.Y

lovským ke dekám zemským pijdou, aby jim tento list a majestát nás do týchž desk zemských podlé

poádku vložen a vepsán byl." Jak je Z tchto uvedených i z jiných ješt pípadu vidti, nebylo nni
králova píkazu vždy stejn.

V olomouckem svazku (str. I. IX., p. 4) se odkazuje na ti královské listy v Zemském archivu

v Brn, z nichž dva jsou zajímavé ješt i jinak. První z nich (Stavovské listiny . 566) je list krále

Matyáše z 1 =,. bezna r. 1490, ve 1'ídni. Král oznamuje zemskému hejtmanu Ctiborovi z Cimburka

na Tovaové: „Ped dávno minulými asy byli jsme dali Týnec zámek, manství našeho markrabství

moravského, Herrichovi a Cristoforovi z Liechtenštajnu a na Xikolšpurcc ku pravému ddictví.

Ponvadž pak v tu chvíli práva v zemi moravské nešla jsou, v témž našem listu (jakž zpraveni

jsme 1, že by nebylo pikázáno komorníku a jiným úedníkem, aby jmenovaným Herrichovi a

Cristoforovi i jejich erbuom ve deky zemské ku pravému vložili ddictví. A protožf (v orig. protožt)

píkazujem, aby (= abys) ty to v témž listu obmeškánie napravil a rozkázal komorníku a jiným

u desk edníkuom, aby jmenovaným Herrichovi a Cristoforovi z Lichtenštajnu i jejich erbóm . . .

jmenované zbožie ve deky vjíti mohlo . . . posly ke deskám jmenuje vedle vsie potebnosti." Pod
listem je poznamenáno jinou rukou: „Na tento list skrze Ctibora z Cimburgka, hajtmana, vloženo

(tak v orig.) jest Tinec z rozkázání krále JMti." Výsledkem tohoto píkazu byl však v zemských

deskách brnnských vklad (str. 33/8), kterým král Matyáš potvrzuje prodej Týnce od Jana z Moš-

nova Henrichovi z Lichtnštajnu a z Nikolšpurku a odíká se i své erby na tom z'ší spravedlnosti,

tedy vlastn ne zcela totéž, o em psal král hejtmanovi. Tento list Matyášv je datován 24. ervna
r. 14/2, bez místa vyhotoveni. Jiným Matyášovým listem, o nmž se mluví na konci vkladu na

str. 33/8, je práv ona stavovská listina . 566. Ale zápis na str. 33/8 mohl býti vložen jen Kryšto-

forovi, protože Herrich (Jindich) již r. 1483 zemel. List z 15. bezna r. 1490 dopluje vklad

zprávou o manství daném v ddictví a znním onoho jiného listu.

Druhý z onch tí list (Stavovské listiny . 564) je list krále Matyáše, také z ij. bezna
r. 1400, ve Vídni, Ctiborovi z Cimburka Tovaovskému: „Tajno tebe nenie, že pro mnohých služeb

hotovost statenému Briccicinu MrákšoVi a jeho bratím [nejsou jmenováni] dali jsme statek a

Vésku, manstvie našeho markrabství moravského, kteráž po smrti Jiíka a Arklcba na Xás jakožto

na krále eského a markrabí moravského spadla, ale ponvadž již statenému Jakubovi Šarovcovi,

hofrychtéi markrabství našeho moravského tu vésku (tak v orig.) manstvie našeho z registr man-

ských rozkázali jsme vymazati, píkazujemf (v orig. pikazujemth), aby f= abys] komorníku a

jiným úedníkm u desk rozkázal, že by jmenovanému Bricciemu a jeho bratím i erbóm jich statek

a tu vésku (tak v orig.) vložili bez zmatku všelikterakého, sám posly ke dskám vedle všie poteb-

nosti zpráv." Pod tím je jinou rukou poznamenáno, že na tento list vložení se stalo a poslové dání

od Ctibora z Cimburka, hejtmana, Boek Kuna z Kunstáta a z Búzova a Jan z Žerotína a z Ful-

ncka. Do desk bylo královo darování vloženo na soudu zahájeném ij. bezna r. 1490 (str. 33/30).

Je datováno 26. íjna 1482 a bylo vloženo tak pozd proto, že se v letech 1483—1489 do desk ne-

zapisovalo. A bylo vloženo proto, že Mrakeš, Jan a Petr, brati z Noskova, vložili v témž zasedání

(str. 36/34) týž statek Vilémovi z Pernštejna. Mrakeš z Noskova se nejmenuje kestním jménem

ani tu, ani jinde v tomto svazku, ani, pokud vím, v literatue. 1

) Stavovská listina je tu rodopisným

doplkem a zase vklad dopluje tuto listinu tím, že Jiík a Arkleb byli synové Vojnoví a že brati

Brikcího se jmenovali Jan a Petr. Ve vkladu se u Boka Kuny z Kunštátu vynechává z Búzova a

u Jana z Žerotína z Fulneka, a jim ta panství náležela. Vklad je nadepsán: List na Litavu a na

ten statek. Písai u desk nebyl tento vklad jasný a nebyl by ani dnes, nebýti Matyášovy listiny

z 75. bezna r. 1490. Ze srovnání této listiny s vkladem vysvítá, že statkem se míní, myslím, hitová

a všecky ostatní vesnice, což byla odmrf spadlá na krále po smrti syn Vojnových, krom dílu Nové
l
/T

si (= Tišnovská Nová Ves = Ves 13.), což bylo královské manství. V listin se sice íká jen

Vska, ale nemže to býti nic jiného než tato Nová Ves, t. j. její díl; i tu zase vklad dopluje listinu.

Obojí je dokladem, jak je nkdy potebí doplovati deskové zápisy ješt z jiných pramen.

Pro to, jak se postupovalo, když král daroval královský statek, t. j. své manství, uvádí se v olom.

svazku (str. LX.) listina z 29. listopadu r. 1492 (Zemský archiv v Brn, Stavovské listiny . 584)

o darování dvoru Boíkovic Janu Komoovi z Bezdkova. Listina jevzemských deskách brnnských

l
) Toto vynechávání jeho kestního jména vede však k nejistot, má-li se ve vkladu na str. 34I25. r. 1400, a na

str. 36I34, z téhož roku, ísti Mrakšovi, Janovi a Petrovi, bratím vlastním z Noskova, a na str. 36/34, z téhož roku,

Miakei, Jan a Petr, bratí z Noskova, jak je v obou pípadech tištno, nebo ob árky za slovem Mrakeš vynechati,

takže Brikcí by již nežil. V literatue se vyskytuje obojí tení, v orig. chybjí árky u všech tí jmen v obou vkla-

dech, a tak nejistota zstává.
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i do desk na soudu zahájeném ,\ besna r. / fo3, s etnými odchylkami,

s nkolika opravami chyb, ale také se smnou Borikovice místo Boikovice,

mské (písmo . I.) psal zejména í místu i,-, akoli tase krá

Hadem o postupu královského manstvi je v pedchá i

y Z achován list krále Vladislava z 20.

;. Budin, ni uveden, ale je to semský hejtman ( tibot Tovaovský z Cim-

burka, který *ámk} pod listem (jinou rukou) dal posly k deskám, Jana staršího 2 Lomnice

..My Vladislav... osnamujém listem tiemto všem, jakož

: Mathiáš . . . dal list urozen nkdy . ínn s / 'aldštejna, aby všecek statek svuoj . .

.

hla . . .. na kterýžto list . . . Anna jest poniila tvrz a msteko Židlochovice . . .

Kuka dala jest všecko právo své a spravedlnost ..., urozenému Lodi-

erbóm jeho ie jest již (jakož jsme toho v jistot

ni) hajtmanem a pány markrabstvie našeho moravského pesúzeno tak, že jest pi tm I ad

Hech jeho zuostalo. Protož . . . porúieme hajtmanu téhož markrabstvie, najvyším ko-

morniku a sudiemu cúdy olomúcké a brnnské cdy, nynjším i budúcím, když by tisky zemské

. 'v/:/ Ladslav vás, nebo erbové jeho za to požádali, abyste jim svrchupsanú tvrz

s mstekem, s listy a se spravedlností, které:, na to má. 1 se vším jejich píslušenstvím, ve dshy

zemské vložiti a vepsati kázali, ád práva v tom zachovajíce . .
." O dání posl král nepíše. Výsled-

kem listu byl vklad do tlesk brnnských (str, 62—63/225), v nmž je list krále Matyáše ze 1 /. er
vnce r. 1483. Král v nm oznamuje, ie Anna z Valdštejna a na Židlochovicích po smrti svého

bratra Hynka z Valdštejna všechen svj statek ddiný a zápisný podle králova povolení dala a

zapsala listem Kunce z Krava a na Strážnici, své tetee, a Jaroslavovi a Ladislavovi z Boskm u
.

zejména tvrz a msteko Židlochovice. Následuje list Annin, který král vidl a ísti dal; mimo
Židlochovice jmenuje se v nm i všechen jiný její statek a pipojuje se výminka, že Kuka muže

dáti na svj oddíl komukoli dobrou vli. List je datován 16. íjna r. T482. Následuje list, který král

také vidl, v nmž Kuka déivá dobrou vli na Židlochovice Jaroslavovi a Ladislavovi z Boskovic;

- dubna r. T483. Na Žádost obou bratí z Boskovic král toto dání a zapsání potvrzuje ku pra-

vému ddinému jmní, lak se tedy vyhovlo královu rozkazu v listu z 20, dubna r. 1493 na sondu

zahájeném o. záí r. 1403. V královu listu z 20. dubna r. 1493 se jmenuje pouze Ladislav z Bosko-

vic, protože Jaroslav byl r. 1 p\'=, popraven. Králova zmínka v listu hejtmanovi, že zboží tvrz a ms-
teko 'Židlochovice jest již hejtmanem a pány markrabství moravského pesouzeno, týká se nepo-

chybn phonu z tetího zasedání. 11. ervna r. 1490 (Knihy phonné sv. VIL, str. 18, . 106),

kdy Hynek z l 'aldštejna a z Štpánic pohání Vladislava (tak chybn místo Ladislava) z Boskovic,

že mu drží tvrz Židlochovice, (s poznámkou Remissio) a (. 107) Kuku z Krava a z Židlochovic

o Židlochovice (bez poznámky ) a sluneních pilhon v sezení tvrtém (25. ervna r. 1400, str. 30,

. 173 a 1701. kde týž pohání tytéž, že mu drželi tvrz 'Židlochovice (bez poznámky), ústanného

Ladslava na Hynka (Knihy phonné sv. V., str. 476, po soudu 10. bezna r. 1402) a konen ná-

lezu mezi Hynkem a Ladislavem (tamtéž, str. \0l, . 504, ze ./. bezna r. 1493).

V olom. svazku (str. LXl.i se uvádí vklad, 11 nho:: hejtman, resp. nejvyšší komorník neekali

na píniý rozkaz králv, nýbrž vložili královskou listinu do desk jen po jejím pedložení majite-

lem, * brnnských deskách není takového pípadu, ale jsou v nich dva vklady s podobnou nejistotou.

První z nich je vklad na str. 78—79/7, p. 3. Král Vladislav dává tu své všecko právo a nápad na

dvou lánech v Bezníku Bludovi z Kralic. List je datován v sobotu po sv. Brikcí léta božího tisícího

cccc°97 (18. listopadu j a království našich uherského šestého a eského XXV. Sedmika je opra-

vena z njaké jiné íslice.') ale list z 18. listopadu nemohl býti vložen na soudu v r. 1496, nepochybn

v dubnu 1 doba zahájení se tu neudává ). Je tedy teba vyjíti od let králova panování v Uhrách a v e-
chách. Šestý rok Vladislavova panování v Uhrách je od 21. záí 1495 (korunován) do 20. záí 1496.

Datum v sobotu po sv. Brikcí, má-li to býti v šestém roce vlády, musí proto náležeti do r. 1493, a je to

14. listopad. Dvacátý pátý rok panování v echách je od 27. kvtna 1495 (odtud vládl) do 26. kvtna

T406. Datum v sobotu po si'. Brikcí, má-U to býti v dvacátém pátém roce vlády, musí proto náležetitaké

do roku 1405, a je to zase 14. listopad. V tom se nic nezmní, i kdybychom poítali léta Vladislavova

panování v Uhrách od 13. ervence 1490 (nastoupil) a v echách od 22. srpna 1471 (korunován).

l
) V starém opise této knihy zemských desk (.123) písa místo cccc« 07 napsal tyrstého devadesátého

prvního, coi je ovšem chyba, protože rok 1401 není šestým rokem panování Vladislavova v Uhrách, ani dvacátým

pátým v echách.
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Víme-li správnosti let panování (a to mžeme po srovnání s jinými Vladislavovými listy), polo-

žíme ve vkladu rok 1495 místo 149/, a nebude tu nic nepravidelného a záhadného. Tuto záhadu

je však možno vysvtliti. Nejvyšší písa Tobiáš z Hory Obanské neopravil r. 1496 sedmiku z jiné

íslice, nýbrž napsal to, co vidl v pedložené listin, íslici velmi podobnou sedmice, která však

byla starší znakou pro íslici pt. 1

) Ve Vlastivd moravské (okres Námšt nad Oslavou, str. 222)

se sice praví, že darování je z roku 1496, autor však neudává den a nepoznamenal, odkud má tuto

zprávu. Snad míní práv tento vklad v deskách, vložený na soudu v r. 1 /<y>. Ale ani tento rok (da-

tum dne by bylo 19. listopad) se neshoduje s lety panování; musil by to býti v Uhrách sedmý a v Ce-

chách dvacátý šestý. Králv list hejtmanovi se, pokud je mi známo, nezachoval. (Podle tohoto zjištní

správného roku je teba opraviti poznámku 3 na str. -9.)

Druhý podobný pípad je na str. 96/94. Král Vladislav svoluje k prodeji velehradské klášterní

vsi Ilkovic pti lenm rodu pán z Veitmile (bratím a strýcm). List je datován na Budíne v pá-

tek ped svatým Janem Ktitelem (21. ervna) léta božího 1499 (vypsáno slovy) a království našich

uherského devátého a eského XXVIII. (léta jsou správná) a byl vložen do desk na soudu zaháje-

ném 16. záí r. 1498. Tu se tedy opravdu neekalo na králv rozkaz hejtmanovi (který se, pokud

vím. nezachoval), ani nemohla býti na tomto soudu vložena ona stvrzovací listina, vydaná novým
majitelm s datem 21. ervna r. 1499. (Je otištna také v Archivu eském XVIII, str. 139, . 208,

s týmž datem, ale s nkterými odchylkami.) Do desk byla vložena snad jen podle správního listu

také, pokud vím, nezachovaného. Za vkladem v deskách následuje na str. 96—97/93 vklad této vsi od

Jana. Vojtcha pevora i konventu kláštera -velehradského, ale již jen Ladislavovi a Michalovi, strej-

cm vlastním z Vejtmile; je tedy snad stvrzovací listina vydaná pti pánm z Veitmile starší než

tento vklad obma pánm, a pak by bylo nutno poítati s omylem v roce udaném ve vkladu.-)

O vcné i formální stránce t. zv. nauení panského je v olom. svazku pouení na str. LXI.
až LXII . Jako jinde, tak i tu postaí, myslím, uvésti k tomu jenom nkteré doklady z desk brnn-
ských.

Vedle jiných názv pro tato nauení, uvedených v olom. svazku, jsou v brnnském ješt také:

rada pánuov a vládyk soudci zemských (str. 179/12), jsúc panským rozkázáním naueni (str. 9/56),

poruení Jich Mtí pán soudci a piznání a povolení její (243I11), hejtman s povolením pánv
soudci zemských (str. 214I46), na nauení a s povolením pánv soudci (str. 360/274), s jistým vdo-
mím, povolením a nauením pánv soudci (str. 392/30), nauení hejtmana a pánv soudcích zem-
ských (305/96), nauení pánv soudci (311/118, 285/56, 286/58, 287/60 a 61, 299/85, 311I118,

330/184, 334I20V, 354/247).

Nejastji dává soud nauení, když poruník nebo poruníci nebo hejtman na míst sirotk prodá-

vají statek nebo díl statku, který náleží sirotkm po nebožtíku otci; tak na str. 143I101, 179/12, 199/31,

714/46, 247/25 (aby statek byl sirotkm vložen od píbuzného, jenž má v držení sirotka i statek),

3°3l93, 305/96, 334/200, 352/242 (vklad vna provdaného sirotka na manželv statek), 354 '247,

360/274, 392/30, 424/114.

Doklad nauení, které dal zemský soud nej-v. komorníkovi, když šlo o pevedení manželky

z práva nápadného na jednom statku na statek -druhý, je na str. 40/69. Na spolek pijímá syn otce na

nauení panské (str. 242/6). Spolek, na který manželka pijala manžela, byl -vymazán na poruení

Jich Mtí pán soudci a piznání a povolení její (str. 243/11). Na nauení panské dv sestry vklá-

dají statek, který jejich otec prodal za živnosti své a peníze za vzal (str. 203/4). Na nauení pan-

ské ves, vkládaná dosud pi práv olomouckém, byla vložena do desk brnnských (str. 311I118).

Do záležitostí rukojemských zasáhl zemský soud nauení ni na str. 9/56 (rukojmí, „jsúc pan-

ským rozkázáním naueni", vkládají zboží), na str. 23/203 (rukojmím se vkládá statek, když se mu-
siti jistci zdlati a statek zpravovati), na str. 286/58 (rukojmí vkládají plat na statku na nauení pá-

nv soudci ), na str. 368/5 (o vložení rukojmíu listu a dobré vle).

Na nauení panské staly se vklady kde bud nebyla vc komorníkovi jasná, nebo kde byla n-
jaká nejistota vcná nebo formální. Nkdy však ze zápisu nevysvítá, pro bylo nauení nutné.

*) Podobn písa. nepochybn Kašpar z Perova, zvaný též nkdy z Prostjova, užil brzo potom, v zahajo-

vacím zápise r. 1504 (str. 113/187), pro tento letopoet téže znaky, velmi podobné sedmice, pro íslici 5 a starší

znaky, shodné s tehdejším psaným e, pro íslici 4 a nejvyšší komorník Jan z Kunovic r. 1524 (str. 171I27) pro

4 v tomto letopotu znaky jako dnešní tištné x s vodorovnou píní árkou nahoe. Také v Knihách phonných
se nkdy vyskytují starší znaky pro íslice.

2
) Rudolf Hurt (Djiny cisterciáckého kláštera na Velehrad svazek I., str. 133, p. b) má datum 21. ervna

r. 1400 jako den konfirmace a odkazuje pitom na zemské desky brnnské i na Archiv eský.
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Nkteré /\ láštnosti <li^k

Tak * I tu ij . luna s Bakovic [manželé] vkládají troje zboží, kažtlé jiné-

toó 13, 11, ij>). Nebo na str, .

-;
>

• • jo fri t//o en smlouvy

eba panského naueni. Na str. 285 56 snad po w-
se opakuje vklad msta Moravských

alo mstekem a v listu správním ms-
ilesu panském vymazati vklad strany, která byla v soudním sporu

Vo str. 330 184 se podle naueni pánu soudci vkládá

Iivjší majitel zemel drive, neb list spránu.

nen, udlal a vykonal. \a '87/60 dv sestry vkládají na

. které jim bylo podle poruenstvl (jejich dda] phsonzeno. Smlouva

vkládá do desk 1 na nauení pánv soudci. Na str. 370/0— t3 se dává na-

komorník

m

listu a dobré z>le , cos obojí se týká zboši, o jeho.:, vklad jde. Na str.

je nauení kom statek špilberský, že má vložiti do desk smlouvy o prodejích jed-

1 h ásti tohoto statku, je: se staly s povolením všech ty stavv.

Naueni se vyskytuji také pi zmnách církevního zboží: na str. 58 200 vpisuje komorník s pan-

skou radou klášterní zboží, na str. /iX> TO je panského vklad klášterního dvoru a dvou

mnou za roní plat. na str. vlo éna na nauení pán soudci smlouva

o prodeji klášterního zboží, na str. 310 iij je nauení panské komorníkovi, že má na list správní

vložiti biskupovi a klášteru plat faráovi, ponvadž smlouva o nj ve deky zemské vložena jest, ua

v zapsán na nauení panské vklad podací fary. na str. fió/103 je Nauení panu komor-

níkovi o vklad d<> desk, o smnu, o opateni špitále: Ponvadž se opatení téhož špitále mimu pe-
dešlé tm chudým lidem lepší nachází a Jich Mt páni to schvalovati ráí, má je pan komorník ve

'"žiti.

Kde šlo jenom o zjištní. není-li porušeno právo nebo neublížilo-li se právu jednotlivc, bylo

dáno komorníkovi jen svolení ke vkladu a on dal nad takovým zápisem nebo pod ním poznamenati,

že se stal na nauení panské, kde však bylo teba vysvtlení a v pípadech povahy zásadní, bylo

struné nauení napsáno na list. s kterým byli od soudu posláni k deskám t. zv. relatores, dva ze sta-

vu panského a jeden z rytíského, a komorník dal list doslova pepsati do desk a za ním teprve zá-

pis, kterého se nauení týkal*

l' olomouckém svazku se na str. LXII. —LXIV. pojednává o nkterých zvláštnostech
desk. Jsou 1 ve svazku brnnském. Také v nm nebyly zaznamenány všechny promny v pozemkové

držb. Tak ua p. smlouva Z 8. ervence r. 1520, kterou Jindich z Lichtenburka a na Hitové prodává

Artlebovi z Boskovic na I 'ranové msteko Štítary (Selský archiv kniha l'., r. TOOÓ, Listiná Sel-

ského archivu [svazek I./, . 287 I. Tato smlouva nevešla do desk, ale prodej, strunjší než smlouva.

byl do nich vložen na soudu zahojeném 15. záí T$22. Nebo smlouva mezi Vítem opatem a konven-

tem kláštera ždárského na jedné stran a lanem z Pernštejna na druhé, z 2$. dubna T516, kus

skály s obrostlinou mezi Novou Vsí (majetkem klášterským) a Petrovicemi (majetkem Jana z Pern-

štejna), otíšténá podle opisu v nejstarší knize novomstské v Listinái Selského archivu svazek III.,

str. 20, . V). U nkterých zmn pozemkových držebností je ovšem jisto, že nemohly býti vbec za-

psány do desk. Tak list ze 17. srpna 1520 i Selský archiv svazek III., str. 6, . 6), kterým tyi
brati Jankovští z Vlašim dávají dvr Popelovskýv Ratišoviích ..poctivému muži" (tedy nešlech-

tici) Vackovi. Nebo list z 16. kvtna 1563 (Selský archiv svazek III.. str. to, . to), jímž Zikmund

Ileblt z Kementu a na Meziíí dává darem Novému Veselí svj rybník Knžský a zprošluje oby-

vatele jmenovaného msteka a ty jiných obcí povinnosti voziti díví ku palivu na zámek /mezi-

íský), ježto mu postoupeno obcí Veselskou právo pivo vaiti a vystavovati. Msteka, na rozdíl

od mést. nemela práva -vkládati svá zboží do tlesk. Jiný takový pípad :
1' deskách brnnských (str.

'~2 34, r. 1522) je -vklad, jímž Simon Požár z Pohoílek prodává Ondejovi z Vraclavic (= Racla-

vice Dolní) pl dvoru v Pohoílkách. I' Selském archivu (kniha III., r. 1904, str. CLU I. . 151,

z 25. bezna M/.sy. je list, kterým Ondej Beneš z Radslavic prodává pul dvoru pustého v Poho-

ílkách „opatrnému muži ehoovi Chástkovi, rychtái pavlínovskému" (tedy nešlechtici) ;
proto

nebyl již tento prodej vložen do desk. Není však v deskách ani list z 10. bezna i.}9t (Selský archiv

svazek III.. str. 111— 112. . 03), jímž Mikuláš z Troubska a z Oslavice postupuje svému bratru

Prokopovi, tehdy purkrabímu na Meziíí [Velkém], své ddictví, pul dvoru v Oslavici. Akoliv oba

byli šlechtici, je list zapsán z- nejstarší mstské knize velkomeziíské, nikoli v deskách.

') Taková naueni zvláštním listem jsou v deskách brnnských na str. 247/25, 310I114, 311!118, 31;
'
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323/161, 327Í17?- 3521242, 368/5, 370/9, 397Í43, 4i6 103. První z nich je z r. 1536.



Nkteré zvláštnosti desk XLIX

U nkterých smn pozemkové dršebnosti mohla býti nejistota, smjí-li býti zapsány do desk.

Zajímavým píkladem toho je list (Selský archiv svazek III., str. 69—72, £. 51, z 2. záí 1482), kte-

rým Jiík Vanecký z Jemnický prodává svj svobodný ddiný dvr [nad Tasovem1
)] s pti cha-

lupami v Tasov Martinovi Rohovskému a jeho erbm a budoucím potomkm. Podrobn se vypo-
ítávají jednotlivé pozemky a jejich poloha a také práva nového majitele. Jiík a šest rukojmí sli-

bují „ten dvr a panství... na prvním snme panském neb konen na druhém, když dsky zemské
v Brn nejprv oteveny budou, tv dsky vložili a sob [Jiíkovi] vyložiti a vypsati i pidliti svrchu
psanému Martinovi Rohovskému, erbm jeho i budoucím jich." Pak se vykládá, co se má státi

„panství jestliže bychom nemohli asto psanému Martinovi Rohovskému, jeho erbm a jich budou-

cím ve dsky zemské vložiti a vepsati", a dále: „jestliže by se pánm nezdálo Martinovi Rohovské-

mu, jeho erbm a budoucím jich ve dsky vložiti..., ale máme oba spolu pánv prositi, aby nauení
dáti ráili, kterak bych já mohl Martinovi Rohovskému, jeho erbm a budoucím jich spraviti, aby
oni mohli svým koupením jisti býti." Dále se praví, že od vypisování z desk zaplatí prodávající, od
vkládání kupující.-) Obavy, že páni nebudou snad chtíti vložiti prodej do desk, nebyly plané, zápis

z deskách opravdu není a k takovému odmítnutí u svobodných dvor a dvoák nkdy docházelo.

Redakce Selského archivu poznamenala u této listiny, se je otištna podle pepisu z r. 190 5, ale že

se jí nepodailo vypátrati originál nebo vidimus, odkud byla pepsána, asi nepesn. O tomto dvoru

jsou však zprávy v Zemském archivu v Brn (Kvatern svobodník I, . 445, f. 209 v.—2^6 v.).

7. f. 210 v.—211 v. se dovídáme, že Havel Rohovský, svobodný dvoák z Tasova, pedstoupil 1. dub-

na r. 1630 se svdky ped Hendricha Hozlauera z Hozlau a na Bytíšce (— Bytíška Osová) a Rad-
kov (v orig. Ratkov), zemského purkrabí markrabství moravského, a dal mu zprávu, že ml list

smluvní a trhový na svj dvr svobodný a ddiný od desk zemských markrabství moravského na
pargamen vydaný, který mu však skrze ohe v nive pišel, ale zstal mu pipiš aneb vidimus téhož

listu smluvního, který ukázal a dal pehlédnouti purkrabímu s žádostí, aby mu dal pod svou pe-

etí potvrzení toho, co list obsahuje. Pan Hozlauer vyhovl této žádosti a „z dobrým uvážením

svejm a s radou pánv a pátel svých jemu toho tak, jakž jsem z pípisu listu starýho, jehož datum

v pondlí ped narozením Blahoslavené Panny Marie, Rodiky Boží, léta Pán tisícího tyristého

osumdesátého druhého (2. záí r. 1482) vyrozumnl, listem týmto mým potvrzuji..." Byl to tedy

list z 2. záí r. 1482. Pipomíná se v tchto záznamech o dvoru po prvé na
f. 209 v. a dále na f. 216

(s nesprávným rokem 1484 >, 217, 221, 223, 227 v. (s nesprávným datem dne: v pondlí po Narození

Marie místo ped), 229, 230, 233, 234 v. O žádném jiném listu se tu nikde nemluví a nepochybn ji-

ného ani nebylo. Zstává však ta nesnáz, že „list smlouvní a trhovej na dvr jeho svobodný a ddi-
néj, od desk zemských margkrabství tohoto moravského na pargamen vydanej," v deskách není.

Svatební smlouvy nebyly v dob pedblohorské do desk zapisovány. V tomto brnnském
svazku se toliko pipomíná jediná, v poruenství Volfa Dytrycha, hrabte z Hardeku (str. 420—
42T). Byla to smlouva mezi ním na jedné stran a panem Antonínem Fukarem z Kyršperku

c Waysmhoren a jeho dcerou Reginou, nevstou a pak manželkou Volfa Dytrycha, na druhé

stran. Odkazuje se na ni, když se v poruenství mluví o opatení manželky po smrti porouejícího.

Také poruenství (= poslední vle) nebyla v prvních dobách tohoto svazku vkládána do

desk. 2c se dala, je vidti na p. ze str. 6116 (komuž já v svém poruenství zapíši), nebo na str. 8—
9/44 (než." komuž by co rozkázala v svém poruenství) ; z doby, kdy se poruenství již zapisovala,

je zmínka na str. 274/25 (poruila jest [asi v poruenství] ke kostelu). První poruenství na mocný
list královský (Anny z Valdštejna a Židlochovic z r. 1482) vloženo do listu králova a s ním do desk

r. 1493 (str. 62—63/225), druhé (Václava z Pivína z r. 1504) vloženo do desk r. 1508 (str. 127/15).

Pozdji byla poruenství vkládána hojn do desk (viz toto heslo ve vcném rejstíku), ale pesto

se zachovala v Zemském archivu v Brn poruenství, která nebyla do desk vložena, akoliv nepo-

chybn prošla zemským soudem. (Jsou uložena v odd. Zemský soud II : Václava z Maíže ze 4. II.

1492, sign. ZS II 99; Jiíka Kobíka z Opatova ze 14. II. 1542, sign. ZS III248; Doroty ze Mstnic
a na Skalici z 27. IX. 1556, sign. ZS III19; Zikmunda Helta z Kementu z ? ? 156?, sign. ZS II/47;

Petra Dobrovodskho z Dobré Vody z 27. V. 1561, sign. ZS II 215; Petra Sadovskho ze Sloupna

z 20. VIII. 1562, sign. ZS II/277).

*) Podle regestu Komárov, nad Tasovem, ale tento starý název (po prvé r. 1308 v latinských zemských des-

kách brnnských VIII., str. 225/184: „atria, que dicitur Komárow, sitpra Tassoiv," a . 183: „curia dieta Komárovu,

supra Tassotv,") se v listin neozývá.
2
) Místo, kde byla listina sepsána, se v ní nejmenuje.DalH ísla za ní (týkají se také Rohovských), . 52 (z r.

533), 53 '- r. 1535), 54 (z r. 15-6) a 55 (z r. 1384) jsou všechna dána v Tasov, o tedy snad i . 51.





Doslov

Na konci tohoto úvodu jsem ješt povinen podkovati všem, kdo se jakkoliv zasloužili o tuto

edici. Pedevším vzpomenouti zesnulého pana univ. prof. dr. Františka Hrubého, který mi pone-

chal vydání ásti desk vzniklé o soudech brnnských a tím mi umocni! splniti aspo ást úkolu, kte-

rým m r. icjoy povila Komise na vydávání historických památek pi Matici Moravské v Brn.
Prof. Hrubý ídil práci a sledoval její postup až do své pedasné smrti. Hned po nm vzdávám
srdené díky panu -vrchnímu archivnímu komisai dr. Františku Matjkovi za mnohou spolupráci,

zvlášt od úmrtí prof. Hrubého, a sa ochotu, s jakou mi pomáhal pi zjišfování písae v nkterých

jednotlivých pípadech, jako pi opravách textu, pi okrajových poznámkách,pi nadpisech nad vkla-

dy, pi zápisech o zahájení soudu. Dospv k sepsání úvodu pede mnou popsal všechna písma, která

se v deskách vyskytují, a zjistil krom dvou také písae samy, takže jsem mohl na to v svém úvodu

jen odkázati. Také i na to, s ím se shoduji s další ástí úvodu v olom. svazku, o vydavatelských

zásadách. Stejné jsem v další stati, o práci nejvyššího komorníka, nemusil vykládati, jak komorníci,

pokud byli již spolení pro oba kraje, vymazávali vklady, které pozbyly platnosti. I v následujícím

oddíle úvodu, o úadování u desk, na který jsem sám již v tomto svazku nepomýšlel, jsem jen uvedl

nkteré doklady z brnnských desk k obecným poznatkm, k nimž dosplo toto pojednání v olom.

svazku.

Zvláštním díkem jsou zavázán paní dr. Cecilii Jahodové-Hálové (jak už jsem se zmínil na

str. X v pozn. 2) za laskavá upozornní na umlecký význam maleb v zemských deskách a za ochot-

né pehlédnutí téchto ástí v popise jednotlivých knih.

Dkuji dále za laskavou pomoc pi této práci panu univ. prof. dr. Františku adovi. panu dr. La-

dislavu Hosákovi, prof. olomoucké pedagogické fakulty, panu radovi archivní služby dr. Rudolfu

Hurtovi, panu odbornému spisovateli Josefu Pilnákovi, panu univ. prof. dr. Jindichu Šebánkovi

a panu univ. prof. dr. Františku Trávníkovi.

Dkuji ješt všem tu již nejmenovaným
i
kteí mi jakýmkoliv zpsobem pispli pi tomto díle.

Nemohu také nepodkovati za vzácnou laskavost a ochotu,s kterou jsem se setkával v Zemském
archivu v Brn po všechna léta této práce, jak u správy archivu (editel dr. Frant. Hrubý, správou

povení dr. Rudolf Hurt a po nm dr. Frant. Matjek a pak nynjší editel dr. Vincenc SamešJ, tak

i u jiných pán v archivu zamstnaných.

Vím, že jsem pi úprav textu a pi sestavování obou rejstíku mohl nebo i ml v lecems po-

stupovati jinak, než se stalo, shledal jsem také, že pi podrobnjším zkoumání jednotlivých zápis,

jak to budou initi místní badatelé, mohou se v edici objeviti chyby. Pokud jsem je našel sám, jsou

uvedeny v opravách, nebylo však již možno zaaditi tam tyto omyly: na str. XXVI v pozn. i,. 4
a s, na str. XXVIII, odst. 1, . 3 a 4 zdola, na str. XXXIII, odst. 3, . 4. Na str. 433 je teba vyne-

chati opravu ke str. 31S, si. 1., . 13, protože tení v textu je správné, a podle toho upraviti v rej-

stíku, vcí hesla pluh, železa. Z dodatku k opravám nemohla již býti do rejstíku jmen osobních

a místních vložena stránka 434 u jmen Ladislav I. z Bozkovic, Jan z Lipého, Jan 3. z Pernštejna,

Prostý, Uhíce I. Ponvadž oba rejstíky byly vytištny díve než úvod, nebylo z nho do nich nic

pojato.

Také mn se nepodailo stanoviti vždy pesn pvodišt šlechtických rod, t. j. místo, od nhož
rod odvozuje své jméno, ani pesnou lokalisaci zaniklých osad a pomísfných jmen. Jména zaniklých

osad a staré názvy pomístn se nkdy najdou v katastrech a na starších mapách, ale to je už práce

místních djepisc.





KNIHA XV. (XI.) Z LET 1480-1482





Kniha pana \ iléma z Pernštejna.

..A,l.i~Anno Domini M° CCCC° octuagesimo, in

primo colloquio civitatis Brunensis, quod celebra-

tum est profesto Nativitatis Marie [j. záí 1480]

in presencia domi[n]orum baronm inferius no-

tatorum, videlicet reverendi in Christo patris et

domini, domini Prothasii, episcopi Olomucensis,

domini Cztiborii de Cimburg et de Thowaczow,

capitanei marchionatus Moravie, domini Wilhel-

mi de Pernsstayn, supremi camerarii ude Bru-

nensis, domini') Wenceslai de Ludanicz, supremi

cudarii czude Brunensis, et íamosi Thobie de

Monte Gigantis, protonotarii tabularum marchio-

natus Moravie, domini Pertoldi de Lippa, domini

Wenceslai de Bozkowicz, supremi camerarii czu-

de Olomucensis, domini Markwardi de Lompni-

cza. domini Boczkonis senioris de Cunstat, do-

mini Hinkonis de Waldsstayn alias de Zelowicz,

domini Ulrici de Bozkowicz, domini Henrici de

Sowinecz, domini Johannis, dicti Sirotek, de

Lichtenburk, domini Johannis Boczkonis iunioris

de Cunstat, domini Johannis de Lompnicza, do-

mini Johannis de Sowinecz, domini Hynkonis

de Ludanicz; illi omneš domini barones a dex-

tris domini capitanei consederunt, a sinistris

vero hi: dominus Herrich de Lichtenburg, do-

minus Hinko de Waldsstain alias de Brtnica.

dominus Albertus senior de S Šternberk, domi-

nus Karolus iunior de Wlassim, dominus Er-

hardus de Cunstat, dominus Albertus de Bozko-

wicz. dominus Putha de Lichtenburk, dominus

Gimram de Dubrawicza, dominus Putha de So-

winecz, dominus Georgius Tunkl de Brniczko

senior, dominus Georgius de Waitmille.

f.lv. 2. Léta božího tisícího CCCC°LXXX v mst
Brn v pondlí ped hodem Narození Matky
Boží, kterejž íkají Semenná [4. záí 1480

2

)],

v pítomnosti najjasnjšího knížete a pána, pana

Matiáše, uherského a eského etc. krále a mar-

gabie moravského, stal se zpsob a zízenost

v zemi moravskej z píin hodných o místa pan-

ská sedáním i psaním, a tak aby na asy budúc-

') Pipsáno touž rukou na levém okraji ped dalším

slovem.

2
) Již Palacký (Djiny l', I. oddl., 1865, str. 207,

pozn. 169) a Brandl (Kniha Tovaovská, 1868, str. XXII.

pozn. 1) ukazovali, že se tato dohoda nemohla státi 4.

záí r. 1480, jak se to te také v Knize Tovaovské (vy-

dání Brandlovo str. 37) a v Knize Drnovské (vydání

Brandlovo str. 20), nýbrž 6. záí r. 1470. V dalších pra-

cích se však vyskytují oba roky. Na p. Kameniek (Ar-

chiv eský X, 1800, str. 282, . XLIV.) a Kalousek (eské
státní právo, 1802, str. 140, pozn. 1 ) podržují rok 1480,

nie zachováno bylo, týž zpsob ve dsky zemské

k vné pamti byl vepsán, jakož se duole šíe

vypisuje, a to s rad duostojného otce, knze
Protasia, biskupa olomúcského, a urozených pá-

nv: pana Ctibora z Cimburka a z Tovaova,
hajtmana margabstvie moravského, pana Fertili-

ta z Lipého, najvyšího maršálka království es-

kého, pana Václava z Boskovic, najvyšího ko-

morníka cúdy olomúcské, pana Viléma z Pern-

štajna, najvyšího komorníka cúdy brnnské, pa-

na Dobeše z Boskovic, pana Heralta z Kunstátu,

kteréž jest JKMt k sob do rady písežnej pijíti

ráil.

Item. Xajprvé. Rodóm starodávním a od asv
mnohých v panském ádu stojícím, kteížto jsú:

páni z Cimburka. páni z Lipého, páni z Lomp-
nice, páni z Hradce, páni z Pernštajnu, páni z

Šternberka, páni z Lichtnštajnu, páni z Bosko-

vic, páni z Kunstátu, páni z Lichtnburka, páni

z Valdštajnu, páni z Vlašim, páni z Sovince,

páni z Krajku, est aby se dala a k nim zacho-

vala, takto se zpósobuje, aby naped úedníci,

totiž tito, nade všemi místa svá jmli, jakož to

i jinde v zemích jest: pan hajtman nynjší i bu-

dúcí, po nm pan maršálek eský, pan komorník,

kterýž by byl na letech starší, ponvadž právo

jest jedno, bu olomúcský neb brnnský; potom

z rodu každého nahoe psaných rodv má býti

vzat jeden najstarší, a když ti se již vyberu, aby

známo bylo, že jsú urození všetci zajedno, kterýž

jest a bude lety najstarší, ten se naped posa,

a tak až do posledního a najmladšího, a ve psáni

neb v sudech i v sedání po stranách pánv úed-

níkv též, jakž léta ukáží. V kterémžto vybíraní

neb v sázení páni úedníci svým rodóm ku pe-

kážce nejsú, by pro jich místa neml z nich naj-

starší vzat býti, neb oni v poet rodv nejdu, než

podlé úadv svých místa mají a úad jich místo

jest.

Item. Což koli jest pak z tch rodv nahoe

psaných jiných pánv, ti všetci tímž obyejem,

Dvorský (Archiv eský XVI, 1897, str. 214, . 202.) se

kloní spíše k r. 1479, Dvoák (Djiny Moravy, 1900, str.

35$) pijímá 6. záí 1479, Kameniek (Zemské snmy a

sjezdy moravské II, 1902, str. 12) má znovu rok 1480.

K této nejistot by sotva bylo došlo, kdyby Sembera,

který otiskl text z olovwuckého kvaternu . 12. (asopis

eského Museum XX, 1S46, str. 555S5S), nebyl pehlédl,

že v zaátku tohoto olomouckého vkladu se te: „Léta

božího M°CCCC°LXXVlIIlo", nikoliv MoCCCC^LXXX.
Jest tedy správné datum i brnnského vkladu: 6. zái

N79-
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vedle let svých sedti máji

1 býti po •
•

na letech, a chudoba ani bohatství žádnému mimo

i nebu,

[tem. Dopustil-li 1>.\ Pán Buoh na kterého smrt

ich panských1

) rodv, tehdy

a ne na

umel, sedl, hned po-

jeho léta mezi tmi pánj z rodv

[tem. Jestliže bj se kdy udalo pi snmich neb

ich a /. kterého rodu [z] vybraných Utery

pro píiny slušné pi tom býti nemohl, tehdj jiný

1 najstarši místo jeho drž, tak také,

jeho a jiných uk

[tem. Což se rodin jiných dotýe, kterýchž jsú

nale*) panství nepožívali a ke

nebývali, jakožto páni Dúbravky,

páni Tvorkovští, kteíž zde ubývají a jim jest do-

píno pány, mohú-li co provésti výše, že pi tom

mají býti zanechaní 1 v staré rod) pušeni, ani

druzi v stolicích sedali, z kterýchž kuli píin za

íe držáni byli léta nkterá, jakožto páni

Lani'- mi Miliínští, páni Ludanší, a za

F.2 krále Jiího tepruv
J
sve rudy vyvedli a do Sto

líc jsú uvedeni, ti také již pud rudy staršími

sedajte a zpsob svuoj mjte vedle let svých ja-

ivé staí a nad n se netete až do a-

sv tch. jakož obyej v zemi jest, až do pokolení

tetího; a když by to již pišlo, s poctivostí má
no býti na paních a prošeno, aby v rody sta-

ré též pijati byli, aby též tej poctivosti rod sta-

lých požívali, a že jsú podlé ádu trpli a nad

staré se neteli do tetího pokolení, mají

z jich rodu starší vybráni býti a s vybranými z

rodv podlé let posazeni býti a toho požíti jako

jiní rodové, kdež jim místo léta jich ukáží; než

nynie proto se jim žádná kivda díti nemá. než

též. poslové ke dskám budu, mezi pány se na n
podávati má1

) jakožto i na rody staré.

I tem. Což se dotýe rodv znovu') pijatých

z píin hodných a z dobré vle. jakož te nynie

na tomto sjezdu dvojí' 1 jsú pijati, páni Vajt-

milai vším tím obyejem, jakož jsú v Cechách

od krále eského JMti
6
) a pánv pijati a na

tu písahu, kterú jsú tam uinili, a zde bratr

jich pan Jiíl Vajtmilai i>i í->.ilm uinil, a pan

fiík Tunkl s synem svým Jindichem a tmi,

by od nich dvú toliko pošli, ti mají s< t(

zachovati d<> tetího pokolení a jun se též sta po

tetím pokoli

I uin Zpsob a ád má takový zachován býti,

že, kdy; se páni eští a moravští již o koho svolé,

aby /..i pána pijat byl, tehdy má ped pana hajt-

mana .1 pán) pistúpiti, když SÚd zemsky za 1
li

budil chtíti, a s pokoru žádati a prositi, aby jej

\ ád pansky pustiti ráili, více slov slušných

piín; tu pan komorník, kterýž kuli, v Olomúci

olomúcskj a v Brn brnnský, má svolati pány

a s jich rad jemu odpovd dáti k tomu rozumu,

že pro jeho hodnost neb zaslúžení páni to clíti

uiniti z své dobré vle a z žádného práva, ale

aby najprvé písahu takovú uinil:

„Já X. na tom pisahám Pánu Bohu, Matce

Buží i všem svatým, že od tohoto asu budúcn
chci a mám ád panský velebiti, pánóm ve všem

slušném podstaten býti a pomoen a nad žádného

z rodv panských a starších se netíti žádným

jem mimu ád a obyej zemský až do tetí-

ho pokolení. Tak mi Pán Buoh pomahaj i všechni

svatí!"

Tu pan komorník má jíti k šranku a jej za ru-

ku vzíti a do stolic uvésti a na najnižší místo pod

pány hospodái dáti, a tu hned zemský písa má
jemu písahu k sudu8

) vydati a on ji po nm í-

kati a ísti, jakož se to všecko v jiijetí pán Ji-

íkovu Tunklovu a pana Jiíka Vajtmilara tak

stalo a pro budúcí pamt sem ve dsky vepsalo").

Item. Také se ustanovili páni, aby žádnému ne-

bylo psané „urozenému pánu" tejto zemi 10
) oby-

vateli, le by panstvie své ádn provedl aneb v n
ádn vsel; pakli by kto z tch pro tu psáni kte-

rému z pánv, bud' z zeman ne!) jiných, kterú

hanbu neb ptku uinil, bud' eí neb psaním.

toho jmi opúšeti nemají, než radni a pomocní

býti tak, aby žádný v posmch nevsel; pakli by

pán který mimo to ustanovení chtl se komu mil

uiniti a libost nkomu tím okázati, ten pán bude

vinen pánóm a má kázán býti: a dopustí-li se toho

více, i jemu ..pánu" páni jisáti nebudu povinni,

') Opraveno touž rukou z pánv.

randi (Kniha Drnovská, sir. 21) te ..dokonalé"

,

proto, (pozn. 3) „že se mluví o rodech, které ve faktickém

užíváni panství byly, akoli teprve dkazy o tom podati

musely." Totéž tení podržel i v svém vydáni Knihy To-

vaovské fstr. 39). Ale smysl se pi tení ..dokonale" ne-

mní a pi slovese „nepožívali" byl by nepochybn druhý

pád. (Kameníek, Zemské snmy a sjezdy moravské III,

str. 29, má „dokonalého"'.)

3
) T . j., v porad soudu mají býti tázáni o mínil

*) T. j. z novu— nov.
5
) Z tohoto místa nelze bezpen zjistiti, míní-li se tu

brnnský sjezd (v olofn. vkladu snem I v zái i /So, nebo

snm tamtéž v sái i 1 7p. Srv. viak pozn. 2
) na str. 5.

") O tom Sedlái k, Pýcha urozenosti atd., str. 9.

;., polom buJlež pijati mezi slaré panské rody.

.;'<! to jiná písaha než pi pijímáni do stava pan-

ského. Jedná se o ní a uvádí se, jak znla, v Kn. Tov.

(Brandlovo vyd. str. 43) a v Kn. Drn. (str. XX ID.
9
) Slova jakož se to všecko až ve dsky vepsalo byla

zajisté dodána až pi zápisu do desk, tedy v Brn na sn-

mu zahájeném 7. záí 1480.

10
) V orig. zemij, ale j se zdá opraveno z nedopsaného

e; v olom. vkladu a v Kn. Tov. (Brandlovo vyd. str. 40)

je sice v této zemi, tvar zemi mže viak bytí také 2. pád.
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ani jeho mezi sebú trpti a za pána držeti mají.

f.2v. Panské ustanovení, což se pánv dotyce, kteíž

znovu 1

) uvedeni býti mají do stolic k sudu, kte-

rýž zasezen léta božího tisícího CCCC°LXXX
pi paních naped psaných2

).

[tem. Páni Yajtmilai tím vším obyejem uve-

deni jsú, jako v echách od krále JMti a pánv
jsú pijati, a najprvní pan Ludvík Yajtmilar k

žádosti a prosb znamenitej a osobu císae JMti

u Vídni 3
).

Item. Pan Ludvík s slušnú prosbu, když páni

sed, má pistúpiti a za vpušení v súd a ád
panský a stolice prositi. Item pan komorník má
jemu odpovdti po rad pán hejtmanov a pan-

.^ké: ,,Pane Ludvíku, pro tvú hodnost a dobré za-

chování tak a tím vším obyejem, jakože [s] pi-

jat v Cechách s bratrem') neb s kýmž kolvk

rodu svého, tak t také pijímají a za tovaryše

a sob rovného rádi mají, tak, jakož obyej a

právo jest koruny eskej a zem tejto morav-

skej, a na tu písahu, kteráž se stala od vás ádu
panskému."

Item. Tu jej má vzíti pan komorník a mésti

do stolic a místo dáti, tak, jakož zízení panské

jest.

Pijetí pán Jiíka Tunkle ve dsky.

Item. Pijat jest z píin hodných pan Jiík

Tunkl z Brníka, z toho rodu toliko sám s synem

svým a s tmi od nho a od jeho syna pošlými

budcn erby, léta božího M°CCCC°LXXX .

5

)

Item. Má pistúpiti jako pan Ludvík i s sy-

nem a též prositi etc.

Item. Pan komorník má jemu reci: „Pane Ji-

íku, a jsú o t byly mnohé nesnáze"), ale pesto

pan hajtman a páni vzhlédše na tvú prosbu, k to-

mu také na to, žes prvé pijat od pána našeho,

ty asy krále eského, krále Jiího etc. a mnoho
pánv eských i moravských 7

) i na pilnú prosbu

pána našeho, krále Matiáše uherského a eské-

ho, pána našeho nynjšího, t tolik s tvým synem

a od vás erby pošlými pijímáme a sob rovna

iníme, na žádné listv tvé, ani na které tvé sta-

rodávné panství, než z své dobré vle, a pon-
vadž [jsi]*) panské písahy neuinil a do stolic

máš uveden býti, aby") ji po písai zemském íkal:

Já Jiík na tom pisahám, že od dnešního dne

chci ád a stav panský vedle obyeje a práva ko-

runy eskej a zem moravskej velebiti a vedle

nich pánv ve všem slušném a spravedlivém státi,

sám sebú"'). ani synem svým, ani od nás erby po-

šlými až do tetího kolena pánóm a rodé>m staro-

žitným v jich obyejích nepekážeti, ani se nad

n títi. Tak mi Pán Buoh pomáháj, Matka Boží

i všichni svtí!" 11

)

Item. Po tej písaze má jej pan komorník vzíti

a posaditi a mezi tmi pány místo 'láti. jakož panu

Ludvíkovi, tak a též. jakož zízení v sedání jest.

Annorum Domini M°CCCC"LXXX spolkové, f.3

kteíž se stali za hajtmanstvie urozeného pána,

pana Ctibora z Cimburka a z Tovaova, tuto zna-

menáni jsú:

3. V pátek po svatej Ann [28. ervence 1480]

na semnu brnnském Jan starší z Lechvic pijal

na pravý spolek Jana, tudiež ~ Lechvic, syna své-

ho, a jeho dli, pijal na pravý spolek na dva-

nádcte hiven platu v Kupících, na kteréž jest

již psaného Jana máti jeho dskami 11a spolek pi-

jala, jakož to ve dskách šíe stojí a dsky ukazu-

jí.
12
) Poslové ke dskám pan Jindich starší z Bos-

kovic a pan Jan z Šternberka.

4. Ofka z Holovús odpor iní tomu spolku.

5. Týž den v Brn Jan, opat lúcský, pijal na

pravý spolek Jana mladšího c Lechvic, bratran-

ce svého, dti na dvanádste hiven platu v Kup-

ících, na kteréž jest na spolek pijala jej máti

jeho. jakož to dsky šíe ukazují
13

), a k emuž koli-

vk na již psanej vsi Kupících právo má. Poslo-

vé ke dskám páni ut supra.

6. Táž Ofka z Holovús také tomu spolku odpor

iní.

7. Y nedli po svatém Tiburci //_;. srpna 14S0]

Sabart c Rudulce Elšku z Kivého, manželku

svú vlastní, na tvrz Rudolec i na ty na všecky

vsi ddiné i zástavné, což k Rudolci spravedliv

') Viz pozn. ') na str. 4.

-) Z tohoto místa samého bylo by nutno usuzovati, Se

páni Vajtmilai byli uvedeni do stolic k soudu v cai

1480, nikoli již v záí 1479 (srv. pozn. 5
) na str. 4), a to na

snmu brnnském, ale Ludvík Vajtmilar se jmenuje mest

pány již na snmu (a zárove soudu) olomouckém, za-

hájeném 24. ervna 1480, takže nejistota zstává.
3
) Fridricha III.

*) Benešem z ('., vlastním pvodcem povýšeni rodu do

stavu panského. O tom Sedláek, Pýcha urozenosti atd.,

str. o.

5
) Táž nejistota jako u pan Vajtmilar (viz shora

pozn. -)) zstává i tu.

°) Jaké to byly nesnáze, vysvtli! již Brandl v Kn.

Tov., str. 40, pozn. ') ke kapitole 60. Úplný nález v Libri

citationum etc. I'. 1, str. 21, . 111. O panském stavu

Tunkl z Brníka Sedláek 1. c.

') Tím se dopluje výklad Sedlákv l. c.

8
) Protože se pomocné sloveso h 2. osoby perf. act.

nevynechává, nutno tu doplniti bu jsi, nebo si.

9
) T. /'., novoesky, abys.

1
1 I ' orig. sebe.

ll
) Je to znovu písaha pi pijímání do stavu panské-

ho, nikoli písaha k soudu. S hoejší normou se však

slovn neshoduje.

»=) Latinské ZDB XII, str. 389, . 848.

13
) Tamtéž jako u . 3.
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pisi . právo má aneb junu bude,

pijal jest na pn ov ke dskám pan

Vilén ijnu a pan Kun-

B vlastni na

a iul> jíniti bude

• má, pijala jes( na pravj spolek

e l>> ji Pán Buoh smrti ne-

uchoval, ab) to na její dti spadlo. Poslové ke

Kunstátu a pan Václav z

J.Vetvrtek ped svatým Protasem [15. ervna

Slúpna pijal na prav;

lok, na ten spolek, na

kterýž jej bratr jeho, nebožtík Ondej Herink,

pijal na . >mu písluší,

dskácli jest
1
). Poslové ke

dskám pan Proek z Kunstátu a pan Dobeš

ivic.

10. Dorota 2 Okarce pijala na pravý spolek

. muže svého, na Okarzec a na

. k emuž tu právu má, k oddielu svému,

podle jiných sestr svých, i k emuž by kde jinde

právo jmla. Poslové ke dskám pan PertultzLi-

pého a pan Boek z Kunstátu.

í.~\. 11. Milota Herink z Slúpna iní odpor tomu

spolku, kterýmž Jan Herynk z Slúpna pijímá

dti své na Horákov a což k nmu písluší.

12. Machna z Chrudchrom a z Peckova,

kteráž mla Pavla Pekovského, na to vno,

po nm má, kteréhož jest LXX kop groši tn

mi Pedkov, pijímá na pravý spolek Dorotu

z Peckova, dceru svú, na LX kup groši, a deset

kop groši sob pozastavuje. Poslové ke dskám

pan Vilém z Pernštajna a pan Jan z Lompnice

a z Meziíí.

13. Barbora z Stonaova pijímá na pravý spo-

lek Annu, dceru svú, odtudž z Stonaova, a zet

svého Jeticha z Prostiboe na vno své, na sto

kop groši širokých, kteréž má na Stonaov za-

psáno, i k emuž tu právo má. Poslové ke dskám

pan Jan z Lichtnburka, pan Mikuláš z Ojnic.

14. Kateina z Ratišovic pijala na pravý spo-

lek syny své Václava a Zigmunda z Mánova na

vno své i na to na všecko, což má neb jmíti bu-

de. Poslové ke dskám pan Markvart z Lompnice

a pan Boek z Kunstátu starší.

Petrhán.

15. Barbora z Kunstátu a z Podbrad Fertilita

z Lipého, syna svého, na vno pijala své. Poslo-

vé ke dskám pan Jan z Lichtnburka a pan Jan

P>' >ek z Kunstátu.

16. Proek z Kunstátu pijímám na pravý spo-

lek Jana lleralta z Kunstátu </ 8 Plumlova, Strj

ce svého, na zboží dole psa na: najprvé* noLeini

ci msteko s dvory, s rybníky, s lesy a vsi tyto,

k Lesnici písluší: ves Pavlov, Zádlovice

co tu mého jest, ves Studenu Luku,
íko Malé, ves Komu a OuVOi . VBS l y

iehoi, což tu mám, krom toho, COŽ k kostelu

sluší; než sob vymieuji puol vsi Hradnice a

Újezdský dvuor; také to vymieuji, což v Švábe

nicich a v Vrbátkách platu i jinde, což sluší k

vyšehorskému kostelu, aby v to farái strýc muoj

nesahal ;>"') ves Bolelic s dvory, s lesj 1 se vším

píslušenstvím, což tu mého jest, hrad Kunstát,

tvrz Lysice s dvory a lesy i se vším píslušen-

stvím, s Inkami a což od starodávna k tomu hra-

du a tvrzi písluší, i s kostelním podacím, m-
steko Kunstát, ves Rudku, ves Sulíkov, ves

Ústup, ves Rosiku, ves Malov, ves Petrov, ves

Rose, ves Svichotin, ves Hluboké, což k hradu

sluší, ves Lhotu, COŽ k hradu sluší, ves Brasla-

vec, Martinovu Ves, ves Lysice s dvorem i s ko-

stelním podacím, ves Šechov, vsi, což k Lysicím

písluší: Kunte, Hluboké, Lhota, Kuninu ves;

než toto sob znamenit vymíuji: X hiven platu

gr. širokých eských na kuntstátském zboží V Ú-

stupe, v Sulíkov a v Rosice tak, aby strýc

muoj pan Jan Ileraltvroce po mej smrti X hi-

ven groši širokých eských farái, a osad kun-

státské ti sta zlatých a dvadceti zlatých uher-

ských v témž roce aby dal, a ten plat z svrchu-

psaných vsí k hradu svoboden jmíti chce; toto

jsem také vymínil a znamenit vymíuji, aby

pan Ileralt. strýc muoj, prvé než se v zámky

uvíže a zboží, dal a hotovými zlatými zaplatil pt
tisíc zlatých uherských dobrých tm, komuž já

v svém poruenství zapíši, bu spolu neb rozdíl-

n, i také tch ti sta zlatých a dvadceti zlatých

svrchupsaných k kostelu kunstátskému farái a

tej osad, a když tak uiní, aby jemu bez zmatku

zámkuv a zboží sstúpeno bylo. Acta šunt Brunne

anno Domini M°CCCC°LXXVI, dominica post

Dorothe ///. února 1476].

17. Pertuolt z Lipého Viléma z Pernštajna i- f.4

ní mocného poruníka všeho statku svého i dti

svých, a jestliže by jeho Pán Buoh smrti neucho-

val a dtí jeho, aby ten statek a zboží jeho unii,

na Viléma, bez zmatku všecken spadl mocn; než

vymíuje do tí tisíc zlatých, jestliže by co do

tch tí tisíc zlatých služebníkem svým rozkázal,

to aby Vilém již psaný jim dal a naplnil.

18. Elška z Beznice pijímá na pravý spolek

Ctibora z Arklebic a z Hostákova, bratrana vlast-

') Latinské ZDB XIII, str. 409, . 222. Není to vklad

spolku, Jan II. ze SI. jenom tvrdí, že jej má s Ondejem
ze SI.

!
) Mešováno a na okraji jiným inkoustem to vyma-

zání jiným vcem vloženým v tom vkladu ke škod není.
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ního Jana z Arklebic a /.') Mysliboic, manžela

jejího, na své zboži a na ddicství, na Slavtice a

na Lipany i na Rybníky i na to na všecko, což

k tomu její zboží od staradávna písluší, k e-

muž právo ve dskách má2
), krom dvú kop platu

roního v Slavticích, kterýž jc-t do Krumlova
Moravského k špitali dala a zapsala.

MeSován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

19. Pertuolt z Lipého 'kládám Alžbt z Kra-

va, manželce své vlastní, Hostradice, msteko
své, se vším píslušenstvím i s rybníkem takovú

mierú, coz její vno svdí, IIV2
m kop groši

pražských, když by mne Pán Bh neuchoval, aby

ona mohla to dotud požívati, pokud by jí její

vno nebylo dáno. Píjemci toho vna jest Vilém

z Pernštajnu.

20. Jan z Lompnice Stiborovi z Cimburka a

jeho erbóm vkládá ve dsky právo vnné, kteréž

jemu prodal, kteréž má na hradu Námšti dáním

krále Ladislava po Ann z Kvasíc, manželce n-
kdy Mstjov, kteréž na JMt spadlo a otci jeho

Václavovi dáno. nic sob nepozóstavuje. ku pra-

vému jeho a erbv jeho držení.

Petrhán.

2Í. Odpor iní Šepán z Lompnice s bratími

svými tomu vkladu, jakož Jan z Lompnice vklá-

dá Stiborovi z Cimburka vno Mstjovej na Ná-

mši, že k tomu právo lepší máme nežli Jan již

psaný, a to cheme smluvím listem pokázati.

22. Jan z Nové Vsi a z Radkova odpor iní o

Bhaovice i což k tomu písluší, z ehož jsem

pohnal proti Ctiborovi z Uponšic, neb tu lepší

právo mám nežli on, a to chci dskami provésti.

2
1

). Jindich z Hradce pijímá na pravý spolek

Jana z Lompnice na Tele, na Slavonice a na

Rostajn i na to na všechno, k emus v Morav
právo má, a by jeho Buoh neuchoval bez erbv,

aby na spadlo krom hradu Vranova s jeho pí-

slušenstvím; ten vymieuji.

24. Jan z Lompnice in?) mocného poruníka

Jindicha z Hradce toho všeho statku, kterýž má
neb jmíti bude. ješto sluší k moravskému prá-

vu*) . jestliže jeho a dtí jeho Buoh smrti ne-

uchová. aby na to spadlo beze všech zmatkv.
f.4v. 25. Václav z Maryše i s svými erby Hynkovi

z Valdštajna a z Brtnice, jeho erbóm, své vlastní

zboží a ddicství, totižto: Knžice ves a k tomu

Rychlov, Vtrov, Petrvky, Mosty, Martnice,

v Strážov dva pluhy role, ty všichny vsi i ty

pluhy role úpln, jakož jsem sám držel, s rybní-

ky, s rybnišemi, s potoky, s lukami. s lesy,

s chrastinami, s pastvami, s rolí oranú i neora-

nú, s platem penžitým, s robotami i se všemi

jinými svobodami a požitky na tch všech všech

k Knžicím již jmenovaných, kterýmž kolvk a

kterak koli jmenovány mohly by býti. s plnu

zvolí a s plným panstvím, v tch ve všech me-

zích a hranicích, jakož jsem sám držal, nic sob
ani erbóm svým na tom práva, panství ani které-

ho vlastenství nezachovávajíc ani žádnému jiné-

mu, což k tomu panství písluší, ve dsky vklá-

dám a vpisuji a toho se i erby své a potomky
odíkám.

26. Vilém z Pernštajnu i s svými erby Václa-

vovi z Marýže a jeho erbóm klade ve dsky ku

pravému ddicství své vlastní ddicství a zboží.

totižto ves Vjezd s lidmi platnými i neplatnými,

s osedlými i pustými, s mlýny a k tomu s dvo-

rem poplužným i s kostelním podacím i s jiným

se vším píslušenstvím, což k tomu od stara-

dávna písluší, a tak, jakož to sám držal a po-

žíval, nic sob ani erbóm svým tu nepozóstavuje,

a k tomu druhé zboží, ves Lesonice s tvrzí a

s dvorem poplužným i s lidmi platnými i neplat-

nými, s mlýny, s rybníky, s rybnišemi i se vše-

mi dchody a požitky i se vším plným píslušen-

stvím a panstvím, s mezemi a hranicemi, nic so-

b ani erbóm svým tu nezóstavuje ani zachová-

vaje, než to oboje zboží, újezdské a les [ojnieské,

s jich se vším píslušenstvím od staradávna

k nim píslušným mocn vkládá a vpisuje.

27. Machna z Valdštajna pijímá na pravý

spolek Ctibora z Cimburka na to na všechno

právo, kteréž na tvrzi a zboží Židlochovicích má
a kdež co má, ješto sluší k právu brnnskému.

MeSován.

28. Hynek z Valdštajna tomu spolku odpor

iní a praví, že k tomu paní Machna žádného

práva nemá.

29. Protazius, biskup olomúcský, a Dobeš 1

Beneš, bratí vlastní z Boskoz'ic. Petrovi z Nos-

koz ,a i jeho erbóm a budúcím tvrz Budišov a

dvuor s poplužím i ves Budišov blíž tvrze, tvrt

msteka v Tasov, tak jakož jsme sami to

držali. a dvuor Veselský, jeden podsedek v Stud-

nicích, i s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú. s rybníky a potoky, s lesy a

s chrastinami, s mezemi a hranicemi, s horami

i s doly. s hony i s lovy i s jiným plným právem

a panstvím, což k svrchupsané tvrzi písluší, i

s kostelním podacím i s kaplannxm podacím

krom lidí kaplanských tu v Budišov a krom
tí lánuv. kteí k tej kaple písluší v Knhnicích

a krom les. což k tonut kaplanstvt písluší,

tak jakož jsme to sami držali i naši pedci, nic

sob ani svým erbóm práva ani vlastenství v ti >m

') Za tím petržené slovo Hostákova.

=) Latinské ZDE XII, str. 384, . 786. a XIII, sir. 401.

95-

3
) í opraveno louž rukou z ím.

*) Za tím nepetržené slovo písluš
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k tomu pí
1 \ šech budúcích

chupsanému Petrovi Noskova ve dsky

mu d-

.5 JO, dceru

jednostajnj spolek na

i k to-

mu ke všemu, o má, jestl

ion smrti neuchoval, ab) s jednoho

spadlo.

31. pijímá na pravj a

mu e své

Krhov, na dvuor i na všecko, k emuž
tu právo má.

32. nicek z Olbramic, Hynel

mocni spoleníci sirotkv Jana z Litován,

tího i jeho erbóm ; Václavovize

Kin!' Litovanech se dvma dvory po-

plužnými i se vsi Litovaný, tak eenú, krom
lánu a puol mlýna, jako/ jsú panny kláštera

dprodaly pedkóm svrchupsaných

sirotkv, jakož jsme na toho pl tvrtá lánu a

l>u<>! mlýna jistotu jim udlali, a [z] toho lánu

pustého kopu />/(;/». jakož písluší k kostelu do

Biskupic, i s tím pl mlýnem pod Litovaný,

s plným právem a panstvím, s platy penžitými

i s lidmi platnými a osedlými i neosedlými, s ro-

botami, s kury. vajci i se všemi požitky a dcho
dy, s rolí oranú i neoraná, s rybníky, s rybni-

ištmi, s potoky, s haltéi. s vodami tekutými i

netekutými. s lesy. s chrastinami, s lukami, s

pastvami, s pušinami i s doly i s plným pan-

stvím, v tch mezích a hranicích, jakož jsú ped-
kové tch sirotkv drželi a požívali, tu sole ani

tm sirotkóm a jejich erbóm ani žádnému jiné-

mu nižádného práva, panstvie ani kterého vla-

stenstvie nepozóstavujíc ani zachovávajíce, než

to všechno ve dsky vložili [jsme] a vkládáme ku

pravému ddieství.

Meiován.

33. Alena s Valdštajna pijímá na pravý spo-

lek na všichno právo své, kteréž koli má. ješto

sluší k právu brnnskému, bud na ddictví neb

nadání královském neb právu vnném. neb

k emuž právo má po kom koli. Václava, muže
•ho.

34. Václav s Ludanic Alen z Valdštajna1
),

žen svj. vkládá jeden tisíc zlatých dobrých uher-

ských 11a vsi Lili, na svém plném práv, kteréž

na tom má, ku pravému jejímu vnu. Píjemci
toho pan 1

) Václav z Boskovic, komorník olo-

múcský.

35. Vilém s Hošova 1 s svými erb) Margret
- Lantštajna své vlastni zboží, ves Lovia

s dvorem, s robotami, s roli oranú i ne

- lidmi platnými 1 neplatnými, 5 lukami,

pastvami, s lesy, s mezemi, s rybníky, s kostel

ním podacím i se vším plným právem a pan

stvím, co k tomu od staradávna písluší a jakož

jsem to sám držal, ve tisky vkládá a vpisuje.

Petrhdn.

36. Machna s Lantštejna Matúšovi s Nákla a

jeho erbóm ves Loviky s dvorem poplužným

tu v Lovikách a což k tomu dvoru písluší a

k tej vsi od staradávna píslušalo a písluší,

s rybníky i se vším plným panstvím a pišlu en

stvím, mc sob nepozóstavujíci ani svým erbóm,

ty dsky vkládá a vpisuje ku pravému ddieství.

Petrhdn.

37. Zygmund 2 Mírová iní odpor tomu spol

ku. kterýž jest Hasl uinil na Mysliboice, prav
se k tomu lepší právo jmíti nežli on.

Petrhdn.

38. Jindich z Vlašim odpor iní proti tomu f.5v.

spolku, jako Kateina Stihora z Kozího, man-

žela svého, na spolek pijala jest na Krhov, že

k tomu právo má.

39. Kateina z Arklebic Václava Hasle z Nov
Vsi, manžela svého, i erby jeho pijímá na

pravý spolek na vno své, na sto a na L hiven,

kteréž má na vsi Mysliboicích, i na tch dv st
zlatých, kteréž se jí po oti její dostaly tu v My-
sliboicích, a což koli má aneb mieti bude v bu-

dúcích asích.

40. Zygmund z Mírová iní odpor tornu spol-

ku proti Katein z Arklebic a pravic, že k tomu

právo má.

11. Johanka z ían Markvarta z Mírová.

muže svého, pijímá na pravý spolek, což jest,

mimo sto zlatých, vna její, na to na všecko, což

kde má a k emuž právo má neb jmíti bude.

42. Zbynk z Králic pijímá na pravý spolek

Dorotu z Žeravic, máte svú. pijímá na pravý

spolek na Bezník, na svuoj diel, kterýž se jemu

po otci dostal, a k emuž, tu v Bezníce právo má.

43. Jan z Králic 'vkládám Bludovi, bratru své-

mu, diel svuoj, kterýž mi se dostal po otci mém,

který:: jsem vzal na díl svuoj a prodal Bludovi.

bratru svému, a jeho erbóm ku pravému ddie-

ství. nic sob tu nepozastavuje ani svým erbóm,

než na to mocn penáším a sám se i erby své

toho odíkám k jeho i erbóm jeho držení.

44. Dorota z Žeravic pijímá na pravý spolek

syny své Jana, Bluda, Zbyka, Petra a Jindicha

z Králic na vno své, kteréž má na Hlubokém,

na Lhoticích, na Jakubov, 117/ hiven, a by

') d touž rukou nad ádkem. •) Touž rukou nad ádkem.
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jí Buoh neuchoval, aby na n spadlo; nes, komuž

by co rozkázala v svém poradenství, to oni na-

plniti mají a do sta zlatých dáti.

45. Václav z Nevcehle a z Dubének i s svými

erby Jetichovi z Prostiboe i jeho erbóm klade

ve dsky ku pravému ddicství ves Nevcehle

s dvory, s rybníky i se vším plným panstviem a

píslušenstviem i s tím se vším, což k té vsi od

staradávna píslušalo a písluší.

46. fetich z Prostiboe Ann z Kostelce a

z Stonaova, manželce své vlastní, na vsi Nev-

cehli klade a vno jí ukazuje ti sta zlatých

uherských dobrých na svém vlastním ddicství

/,• vinnému jejímu právu, a toho jest píjemci

Jetich z Prostiboe.

4?. Dorota z Kostelce a z Stonaova pijímám
na pravý spolek Jana z Krašovic, muže svého,

na ves Stonaov, na Miteldorf, na ves pustu

Falknov, na rybníky tu pod Radkovici a na mlýn

7' Radkovicích a na vésku pustu Zašovice a na

Vrbovec, na to. k emuž já tu právo mám.
f.6 48. Vuta z Lichtmburka a z Bietova Volfgan-

kovi Hofnarovi z Radoic a jeho erbóm tvrz a

dvuor, ves Radoice, rybník i s tiem se vším, což

k té vsi od staradávna píslušie, se vším pan-

stvím i píslušenstvím, nic sob na tom ani svým

erbóm ani budúcím panství ani žádného práva

nepozóstavuje. než to všecko ve dsky vkládám

ku pravému ddicství jich.

Mežován.

49. Hynek z Bakovic pijímá na pravý spolek

všecky erby své na to na -všecko, což má aneb

jmíti bude a k emuž kde právo má neb jmíti bude.

50. .huni z Kostelce a z Stonaova pijímá na

pravý spolek feticha z Prostiboe, muže svého.

na ves Stonaov i na dvuor tu v Stonaov i na

rybníky (7 na ves Radkovice a na Xytldorf a na

Falknov i na to na všecko, k emuž tu právo má,

se vším tch zboží píslušenstvím, ku pravému

ddictví.

Mežován.

51. Václav Racek 1

) z Mrdic pijímám na pra-

vý spolek Jana Zeleného z ían a jeho erby na

tvrz Damboice a -ves Damboice, dvuor s ryb-

níky, s vinohrady, s lesy, s horami, s kostelním

podacím i na všecko píslušenství, což k tej tvrzi

a k tej vsi a k tomu panstvie píslušalo a písluší

od staradávna a v svých mezách a hranicích zá-

leželo.

Mežován.

52. František z Líbivé l áclava z Maryše a syna

jeho Oldicha, tudiež 2 Maryše, pijímá na pra-

vý spolek na ves na Piín, na Markvartice a

Chlístov, k emuž tu právo má, takováto -výmin-

k, jestliže by jeho Buoh neuchoval, manželka je-

li- D - nika aby jím vládla, vším stat-

kem jeho, i stavu promnní, a jestliže by co

rozkázal k zadusí, aby tu také z toho statku bylo

vydáno.

5"5. I'ctr z Noskova klade žen své Barboe

z Maíše na Budišovi 1 cos ktomu písluší, k Bu-

dišovu, na svém vlastním ddicství, dv sté zla-

tých dobrých uherských ku pravému -cennému

právu. Píjemci toho jest Petr z Noskova.

54. Klára z Pohoílky Jiíkovi ze Zhoe a er-

bóm jeho ves Gotvrdovice s tvrzí, s dvorem,

s rybníkem, s lesy, s háji. s horami, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s vodami tekúcími i ne-

tekúcími, s mezemi i s hranicemi i se vším pan-

stvím i píslušenstvím, ves Senechtáov se vším

její píslušenstvím, z
:es pustu Budkovany se vším

její píslušenstvím, ves pustu Dvorce s její pí-

slušenstvím"), puol vsi Podomie pustej s její pí-

slušenstvím i se vším plným právem a panstvím,

jakož to zboží od staradávna v r^vých mezích a

hranicích záleží, nic sob ani Janovi Sirotku z

Podejme, synu svému, ani budúcím našim nepo-

zstavujíc, to všecko -vkládám Jiíkovi ze Zhoe
a jeho erbóm ku pravému ddictví a všecka prá-

va vnná i ddiná i právem ustáná i kupená na
a erby jeho penáším podlé nálezu a prodaje, kte-

rýž jest uinn jemu, Jiíkovi, s rad pana hajt-

mana a pánv zemských.

Mežován.

55. Jan Mnich ze Všechovic vkládá ve dsky f.6v.

právo své -cenné, dv st hiven groši a tidceti

hiven groši na vsi Xcuiojancch, Václavovi z Lu-

danic a erbóm jeho ku pravému držení, jakož

jsem sám držal.

56. Hynek ze Lhoty a z Pucova, Václav z Pá-

tí Václav z Pulic, rukojmie za Jana Konšel-

ského z Pulic, jsúc panským rozkázáním naueni

vložiti Tomášovi z Kojiína a jeho erbóm tvrz

Nárame s dvorem, s platy, rybníky, mlýny, po-

toky, lesy. s robotami i se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, což od staradávna k

tomu píslušalo a písluší, nic sob ani erbóm

svým ani sirotkem panstvie ani vlastenství ne-

pozastavujíce, než to všecko vkládáme ku pravé-

mu ddiestvie.

Mežován.

57. Margreta z Reice -vkládám ve dsky -ves

eici a Molu eiku se dvma dvoroma, s ryb-

níky i se vším píslušenstvím, jakž od staradávna

v svých mezech a hranicích záleží, synóm svým

Janovi, Václavovi a Bohunkovi, bratím vlast-

ním ~ Reice, jim a jejich erbóm ku pravému d-

dicství, nic sob na tom nepozóstavuje práva ani

vlastenství.

58. Lidka, Johanka, Afra, sestry vlastní 2 ían.

l
) V orig. Racžek. -I I' orig. pí-
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jich i dvorem, se dv
nu mlýn) . cem a dru-

ll> jhhI 1 li pustu,

ii a' ) kaplu v I i-

esy, rybník)

.

halt< tekutými i netekutými

plným právem, panstvím ;i píslušen

stvím, jako/ to panstvie od staradávna v svých

ch ;i hranit ani svým er

panst\ ie nepi izósta\ u

ime ku pravému jich ddieství.

59. Ištajna na Zidlochovicích

jemu Smilkova,

jejich píslušen-

stvím ve deky vkládá, odpor inie a praví,

má,

(>0. Lhoty o z Pucova, Vank
i - svými erby tvrz, eenú Jinosov, s lidmi

platnými i neplatnými, s dvory, s rybníky i se

všemi vodami i plným právem, panstvím a pí
slušenstvím od staradávna k té tvrzi píslušným,

kterýmiž se koli mény jmenuje, nic sob tu prá-

va, panství a vlastenství nezachovávajíce krom
Petrova Komendova lánu, Zygtnundovi a Mark-
vartovi, bratím vlastním z Mírová a z (

;

a jich erbóm i budúcím vkládají a ve dsky vpisuji

ku pravému ddieství.

Peti

61. Zygmund a Markvart, bratí z Míro
arce, Jiíkovi z Mukodl a jeho erbóm a bu-

dúcím tvrz Jinosov a druh tvrz, pustu, tuvJi-

dvorem, s sadem, se vsí, s rybníky, s

vodami, s lesy, s pastvami, s kostelním podacím

tu v Jinošov i se vším plným právem, píslu-

šenstvím a panstvím, kterýmž 2
) koli jménem

muož se jmenovati, nic sob práva, panství ani

vlastenství nezachovávajíce tu, než to všecko

právo vkládají jim ku pravému ddieství a drženi

dinému.

f.7 62. Gedeon z Olešniky pijímám na pravý spo-

lek erby své na Moravec na ves, na Jempnici, na

: Horní Rosice, na kterémž sedie lovk
muoj Michal, i na to na všecko zboží, což mám
neb jmíti budu. jakož to zboží od staradávna v

svých mezech a hranicích záleží.

6». Kuka z Meziíie pijímá Mikuláše, syna

'. na pravý spolek na vno na své, i dti jeho.

na sto hiven, kteréž má na Oslavicích.

64. Machna z Janova a z Kovalovic Václavovi

') Tuto a ti dalši slova nad ádkem, nad petrženými
slovy dva po, a na okraji tou: rukou illa emendacio non
preiudicat.

li Jiíkovi, bratím Syrovátkám e I bo/y.aerbóm

jejich vkládám ve dsky ku pravému ddiestvi a

panství své vlastni zboží a ddieství, ves svúKo
m ni platnj m, s mlýnem, s rybníkem,

ni tekúcími i netekúcími, 5 inžemi, s lesy,

mi a hranicemi i se vším plným panstvím

a píslušenstvím, jak 1 taradávna k tej vsi a

k tomu dvoru píslušalo a písluší, a tak, jako

jsem to Sama dívala a požívala, nic sob práva,

panství ani vlastenství nepozóstavujíci ani /.i

chovávajíci.

a na okra n Jan z Pei [nští jna
I

<. Panna Margreta s Hudce pijímám nápra-

vy spolek Václava echa z Hrádku a erb) jeh<

na Stará íši a na Lipovce a na Veselé i na to

na vše, k emuž tu právo mám po otci po svém.

66. Kuko Pacova pijímám na pravý spolek

Jana : Okarce a z Rasovic, syna svého, na své

vno. kteréž mám na Rašovicích, i k emuž bych

tu právo jmla a mám.
67. Jan z okarce pijímá na pravý spolek ma-

ter svú vlastní Kuku z Pacova na "všecko, což

má neb jmíti bude.

Petrhán.

68. Elška z Kivého pijímám na pravý spo-

lek Annu, dceru sV ú. z Rudulce a Jana s í 'ra-

nová, zet svého, i jeho erby na vno své, kteréž

mám od nebožtíka Puty, eeného Šabarta z Ru-

dulce. manžela svého, na tvrzi a na vsi Rudulci,

na sto Kop groši a na dvadceti pt kop .urosí, i na

ddieství Rudulci Xmkyni. na Chrústov a na

Kyjov, kteréž jest pipadlo spolkem na m po

mém, i na to na všecko, což mám aneb jmíti

budu.

69. Jan z I 'hla fa z] Chepic Johance z Krava
a z Strážnice dva dvory v i'he picích' 1

) s lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú.

s kostelním podacím, s horami dlanými i ned-

lanými, s podsedky, s horniem právem, s sadem,

s Inkami, s lesy. s chrastinami, s pastvami, s past-

višemi, s vodami tekúcími i netekúcími, s meze-

mi, s hranicemi i se vším jiným plným právem,

panstvím a toho zboží píslušenstvím, nic sob tu

ani erbóm a budúcím práva, panstvie ani kterého

vlastenství pozstavuje, než to všecko ku pravé-

mu ddieství ve dsky vkládá.

70. Johanka z Krava a z Strážnice Jana lle-

ralta z Kunstáta a z Plumlova pijímá na pravý

spolek na -ves Chepice i na všecko, což: se jí na

její díl dostalo, k emuž právo má aneb jmíti bu-

de, což k brnnskému právu písluší, jakož také

dskami, což k olomúcskétnu právu písluší, pi-

jala jest jej.

) V orig. kterýmiž.
3
J í' orig. Cchrzepiczích.
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f.7v. 7Í. Frank, Jindich a Jan, bratí vlastní zSkr-

ben a z Doloplaz, Jiíkovi s Miroslav ddicstvie

své, ves, Miroslav eenú, Pehemdorf a Mitter-

dorf s tvrzí, s dvorem, s lidmi platnými i neplat-

nými, 1111 groše platu z hostradicského pole,

s rybníky, s vodami i s tím, což jest k rybníku

Dolniemu ml weyneldorfského1
) zboží oddáno,

i s tú píkop, kterúž voda vedena jest do Pehem-

krunta skrze weynczeldorfské pole, s lesy, s past-

vami, pastvišemi, horami, s platy, s mezemi,

s perkreehtem, s desátkem od hor jménem Zaw-

peck a Dreyczehen krom tej tetiny, kteráž sluší

ke vsi Weyncseldorfu v tch dvú horách, tetinu

desátku vinného a perkrechtu i s vinohradem

svobodným v hoe Wevnperské ležícím, kterýž

v sob má a drží deset tvrtí zem, a dv tvrti

vinohradu v Grajtiech, s mezemi a hranicemi,

jakož to zboží od staradávna v svých mezách a

hranicích záleží, se všemi požitky, kterýmiž koli

jmény mohu býti jmenováni, tak jakož jsme to

sami držali a požívali, se vším plným panstvím

a píslušenstvím, což k tomu zboží od staradávna

píslušalo a písluší, nic sob ani erbóm našim tu

práva ani panství nepozóstavujíce, než to všecko

vkládáme ku pravému ddinému držení.

Mežován.

72. Bohuslav Pinta ze Rtišovic") i s svými

erby Urbanovi z Starého Sedla a Dorot z er-
vené Vody, manželce jeho vlastní, ves iecky
s dvorem poplužným, s rolí oranú i neoranú,

s vodami tekutými i netekutými, s lesy, háji,

s lukami, s pastvami, pastvišemi, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s hony, s lovy, s inžemi i

se všemi požitky, s mezemi, hranicemi i se vším

toho panství píslušenstvím, tak jakož ta ves

od staradávna v svých mezách a hranicích zá-

leží, nic sob ani erbóm svým tu práva, panství

ani vlastenství nezachovávaje, než to všecko

-vkládám ku pravému ddieství.

73. Martin z Horní Rosiky pijímám erby

své na pravý spolek tu v Rosice na dvuor, kte-

rýž slov Víto[s]lavský, i na to na všecko, což

mám aneb jmíti budu a k emuž právo mám
neb budu jmíti.

74. Kateina z Otradic pijímá na pravý spo-

lek Mikuláše a Václava, syny své, na dvuor

v Otradicíeh a k emuž tu právo má, a ve Lho-

ticích na dvr s podsedkem a na Ocmanictch na

dv st zlatých.

75. Vávra a Jan, bratí ~ Jemanic, Mikulá-

šovi Omastovi ze Zhoe a erbóm jeho dvorec

v Jemanieíeh s rolí oranú i neoranú, s lesy,

s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s mezemi a

hranicemi i se vším právem, což k tomu dvoru

píslušalo a písluší, nic sob ani erbóm svým
práva nepozóstavujíce, než to všecko vkládáme

ku pravému ddieství jich.

76. Tomáš z Vícenic Matjovi z Bezce a er-

bóm jeho dvuor v Bezci se dvma podsedkoma

a dva lány role s hájkem, s lúkú a halté, s sa-

dem i se vším píslušenstvím, což k tomu dvoru

od staradávno píslušalo a v svých mezách ten

dvuor záležal, to všecko právo, nic sob na tom
dvoe nezachovávaje, ve dsky vkládám ku pra-

vému ddieství.

Petrhán ti na okraji J[;in] z Pernštejna].

77. Kateina z Kunstátu pijímám na pravý

spolek dti své, kteréž jsem mla se panem Ja-

nem z Va[r]tenberka a z Dína, i erby jejich

na to všecko právo, kteréž mám po Ann z Ko-

nice, babce svj, manželce3
) nebožtíka Jindicha

z Kunstátu a z Jevišovic.

78. Mikuláš a Václav, bratí vlastní 2 Vlaši- f.8

m a z Otradic, odpor iní proti tomu vkládaní

a spolku, jakož paní Kateina Dská z Kun-
státu pijímá své dti, že též právo k tomu mají

po svém otci, že jest jejich nebožtík otec též

vnuk jako i paní Kateina.

79. Šastná z Raic pijímám Jana z Nové
Vsi a z Radkova, muže svého, na pravý spolek

na Horní dvuor tu v Raicích a na dva lány a

na tyi podsedky a na kostelní podací a na

krmu a na to všecko právo, což k tomu dvoru

od staradávna píslušelo a písluší.

80. Vilém, Jan, Vratislav a Jimram, bratí

i- Pernštajna, Hyncovi z Kukvic a jeho erbóm

ves, eenú Luky, s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s chrastinami, s potoky, s horami,

s údolími, s mezemi, hranicemi i se všemi jiný-

mi právy a požitky i píslušenstvím, ješto k té

vsi od staradávna písluší, kterýmiž koli jmény

mohu býti jmenov[á]ni, nic sob ani svým er-

bóm ani budúcím na tom zboží žádného práva,

panství ani kterého vlastenství nepozóstavujíc

ani zachovávajíce, prodali jsme a re dsky vklá-

dáme ku pravému ddieství a ddinému držen!.

Petrhán.

81. .luna z Hlohkovan Matje Vacka z Bez-

dkova, manžela svého, a jejich erby pijímá na

pravý spolek na ves Radostice, na to na všecko,

k emuž tu právo má.

82. Anna z Radostic pijímám na pravý spo-

lek Franka, Jindicha a Jana z Skrben na vno
své, kteréž 4

) na vsi Weynczldorfu jmám, i na to

na všecko, což k té vsi písluší, k emuž právo

jmám, syny své.

85. Kateina Ryšánová pijímám na pravý

') tak v originále.

2
) V urig. z Ertišovic.

a
) V orig. manželky.

«) Za lim nepetržené slovo má.
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n budu.

M.
puol druhého sta

85.

ustát u

óm ddicstvi své vlast-

mlýnem, - ryb-

- lukarni, s les) movice
,' hradu, o

vším píslušenstvím,

, mi, s ryb-

níky, - Inkami. - lesy, se dvma mlýn}

dami tekúcími i netekúcími

panstvie píslušenstviem, tak ja-

"1 stará dávno v svých

ich a hranicích vymezeno a vymeno jest,

:ii budúcím svým práva ani

-t\i nepozóstavujíce, než t" vše-

svrchupsané zboží ku pravému jejich d-
dictví a vládnutí ve deky vložili a vepsali jsme.

!
n| / P[ernštejna],

f. s \. 86. Jan Boek z Kunstátu Kunce z Pernštaj-

na, manželce své vlastní, vkládá dva tisíce zla-

tých dobrých uherských vna jejího na vale-

ském zboží. Píjemci toho Vilém z Pernštajna.

87. Jan z Je[m]pnice Janovi, mlynáovi z

Týnce, a jeho erbóm ves Kojetice s dvorem,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú. s lesy. s háji. s chrastinami, s rybníky,

s potoky, s vodami tekúcími i netekúcími, s In-

kami, s pastvami. > pastvišemi, s horami, s do-

linami i se všemi požitky, což k tej vsi a k tomu

dvoru od staradávna v svých mezách a hrani-

cích záleží, nic sob ani svým erbóm panství ani

vlastenství nepozóstavuje, než to všecko -sklá-

dáni ku pravému ddicstvi. a jestliže by ta ves

Kojetice kde ve dskách byla a ten dvuor, aby

moci nemlo a tímto vkladem první všecko mrtví.

88. Jan Koce! z Habí Janovi Sklenáovi

z Habí a erbóm jeho lán role tu v Habí s rolí

oranú i neoranú, s lesy. s chrastinami, s Inkami,

s pastvami i s tú lúkú. kteráž Malá lúka -lo-

ve, jakož od tí tvrtí odprodána jest a leží s lú-

ží zajedno, s vodami tekúcími i netekúcími.

s doly, s horami, s mezemi, s cestami, s stezka-

mi, s hranicemi i s plným právem, jakož ten lán

v svých mezách a hranicích od staradávna zá-

leží, nic sob ani svým erbóm práva ani vlasten-

ství nepozóstavuje, než to všecko právo vkládáni

ku pravému ddicstvi, a jestliže b) ten lán
1
) kde

ve dskách byl, tnuto vkladem já, Jan Kozel

svrchupsaný, právo to moím a mrtvím tak, ja

I, o bych jej z desk vym

s '». Habí Mikulášovi v Habi a erbóm
jeho ti tvrti role tu v llahí s lesy, s chrasti

námi. s lukami, s pastvami, krom tej luky, kte

Malá lúka slov, jako, , „i t, , i, tí tvrti

odprodána jest a 1'
i lúží zajedno, s vodami

mi i netekúcími, s doly, > horami, s meze
nn. s cestami, s stezkami, s hranicemi i s plným

právem, což k tem tom') tvrtím od staradá\

ilušali . nn- si ib \ t( 'tu .nn svým erbóm
ani potomkóm práva ani vlastenství nepozsta

vujíc, to všecko vkládám ku pravému ddiestvie,

a byly-li by kde ve dskách psány ty ti tvrti

role, tímto vkladem') já, Bta již psaná, právo to

moím a mrtvím tak, jako bych je z desk v\

mazala.

Meuván.

90. Kateina z Milonic Kunu, dceru svá, a

Prokopa, mue jejího, i jich erby pijímám na

pravý spolek na dvr a na podsedek tu v Milo

niích -i- vším jeho píslušenstvím, tak jakož

sama ve dskách mám.
•ován.

9í. Lidka, Johanka a.lfra, sestry vlastní z í-
an, Arnoštovi z Medlova a Hynkovi z Olbra-

mir i erbóm jich tvrz íany s dvorem, jede-

lánv tu v íanech a sedm podsedkv,
- kostelním podacím, s sadem, s lidmi platnými i

neplatnými, S rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s chrastinami,

s mlýnem, s krmu, s úroky, s robotami, s mezemi,

s hranicemi i se vším plným právem a panstvím

a píslušenstvím, což k tomu zboží od staradávna

píslušalo, nic sob ani svým erbóm ani budú-

cím na tom panství ani práva ani vlastenství ne-

pozstavujem ani zachováváme, ve dsky vkládá-

me ku pravému ddicstvi a držení.

Mežován.

92. Lidka, Johanka a Afra, sestry vlastní f.9h

z ían, odíkáme se svho práva v íanech,

jesl na nás po otci našem vlastním Spadlo,

slibujem se na to nenavracovati; a by kde bylo

ve dskách nalezeno, to nám nemá nic k zisku

býti a slibujem to vymazati.

93./\nno Domini 1481 celebratum est se- f.9v.

eundum colloquium in civitate Brunensi dominico

Invocavi) me ///. bezna 1481], presidentibus

dominis baronibus infraseriptis et reverendo in

') Tou: rukou nad petrženým slovem dvuor.

-) Tah

'1 l' orig. vladam.

M (' orig. [nvocabit.
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Christo pate et domino, domino Prothasio, epis

copo Olomucensi, domino Stiborio de Cimburk

alias de Thowaczow, capitaneo marchionatus

Moravie, domino Wilhelmo de Pernsstayn, su-

premo camerario czude Brunensis, domino Wen-
ceslao de Ludanicz, supremo czudario czude eius-

dem, et famoso Thobia de Monte Gigantis, su-

premo notario tabularum marchionatus Moravie,

domino Pertoldo de Lippa, supremo marescalko

regni Bohemie, domino Wenceslao de Bozkowicz,

supremo camerario czude Olomucensis, domino Jo-

hanne de Lichtnburk et Vetovia, domino Mark-

wardo de Lompnicza, domino Alberto de Sstern-

berk, domino llynkone de Waldsstayn alias de

Brtnicza, domino Johanne Cuna de Cunstat, du-

mino Putha de Lichtnburk, domino Erhardo de

Cunstat, domino Boczkone de Cunstat, domino

Ulrico de Bozkowicz, domino Alberto de Bozko-

wicz. domino Johanne dieto Suchý ert de Cun-

stat, domino 1

) Wratislavo de Pernsstayn, domino

Hynkone de Waldsstayn alias de Zelowicz, do-

mino Johanne de Lomnicz alias de Mezirzicz,

domino Sigismundo de Dubrawicza, domino

llynkone de Ludanicz, domino Gimramo de Du-
brawicza, domino Putha de Sowinecz, domino
Stephano de Lompnicza, domino Stiborio de

Lantsstayn, domino Georgio Tunkl de Brniczko

alias de Zahrzeh, domino Ludowico de Wayt-

mille.

r. 10 94. K itnka z Krava a z Strážnice pijímá na

pravý spolek Václava z Boskovic, manžela svého,

na hrad Raice i na všecko, což k tomu hradu

písluší a což se jí na jejím dielu dostalo, i na

duom v Brn i na jiné všecko, a k emuž právo

má neb jmíti bude. Acta šunt anno 1481.

95. Šastný a Jan Raušai, bratí vlastní z Ho-

rek, Kištoforovi Pintoví ze Rtišovic) a jeho

erbóm i budúcím ddiestvie své vlastní, ves

Horky s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ro-

lí oranú i neoranú, s rybníky, s lesy, s chrasti-

nami, se vším plným panstvím, právem a pí-

slušenstvím, se všemi užitky a požitky, kterýmiž

koli jmény mohu jmenováni býti, s mezemi,

s hranicemi, ješto k tomu zboží píslušejí od

staradávna, nic sob ani svým erbóm ani budú-

cím na tom zboží žádného práva nepozóstavujíce

ani zachovávajíce, prodali jsme a ve dsky vklá-

dáme a vpisujem ku pravému ddiestvie a k d-
dinému držení.

96. Mikuláš Kohik z Opatova vkládá ve dsky

tyi sta zlatých na vsi na Kostelci se vším pí-
slušenstviem, krom toho rybníka na Tešici,
paní Margret z Jihlavy, manželce své, ku pra-

vému vnnému právu. Píjemci tuho Jan Porle-

rar, mšenín z Jihlav}'. 1481.

9?. Jan Klusáek ze '/hoe vkládá Janovi z

Vranova a erbóm jeho tví >\ii vlastní se dvo-

rem ve Zhoi, s rybníky, s Inkami, s potoky, se

tymi lovky plátnm, s poplužím, s rolí ora-

nú i neoranú, s platy, s požitky, s robotami,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s lesy 1 s ji

ným se vším píslušenstviem, což k tej tvrzi od

staradávna záleží, í .í Nizovem, jakož jsem sám
držal a po/íval. s mezemi, s hranicemi, a

Nadjov S rybníkem i se všemi požitky, což k

tej tvrzi a k tej vsi od staradávna písluší.

98. Puta z Lichtmburka Hynkovi z Bakovic
a jeho erbóm dva lány v Bakovicích, které/ lá

ny ustáním a zvodem a zemským právem na panu
Hynkovi z Lichtmburka, strýci mém, obdržal

jest, nic sob ani erbóm svým ani potomkóm
práva, panstvie ani kterého vlastenstvie na tch
dvú lán nepozóstavujíc, vkládám ku pravému
ddiestvie a vpisuji.

99. Aleš zHerultic vkládá Markvartoví z Lom-
pnice a erbóm jeho dvnor v Lubném i se vsí, se

vším plným právem a píslušenstviem i s eku.
i v Rikoníu dva lovky, tyi lovky v Novej
Vsi v Ryšovskej, v Újezd podsedek, v Ostrov,

což jsem sám držal a požíval, s lidmi platnými i

neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s lesy, s vo-

dami tekutými i netekutými, s potoky, s behy,
s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly, se vším plným právem a panstviem, to

jsem vše prodal ku pravému ddiestvie, k držení

a požívaní.

100. Ladslav, rychtá z Jihlavy, Hynkovi z f.lOv.

/ aldštajna a na Brtnici a jeho erbóm ves Komá-
rovice s lidmi platnými i neplatnými, s rolí ora-

nú i neoranú, s vodami, potoky, s mezemi, past-

vami, s hranicemi i s plným panstviem a píslu-

šenstviem, což od staradávna k té vsi písluší a

píslušalo, nic sob ani svým erbóm budúcím ne-

zachovávajíc, to všecko právo vkládám ku pjra-

vému ddiestvie, a a by ta ves kdy ve dskách

nalezena byla, tehdy ji slibuji vymazati a jí se

odíkám.

101. Ladslav, rychtá z Jihlavy, ehoovi a

Janovi, bratím Eberhartlóm z. Jihlavy, a jejich

erbóm ves ížov s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú, s rybníky, s vodami, s po-

toky, s mezemi, s pastvami, s hranicemi i s pl-

ným panstviem a píslušenstviem, což od stara-

dávna k té vsi píslušalo a písluší, nic sob ani

svým erbóm ani budúcím nezachovávajíc ani po-

zóstavujíc, než to všecko právo vkládám ku pra-

vému ddiestvie. a a by ta ves kdy ve dskách

nalezena byla, slibuji ji vymazati a jí se odíkám.

102. Jiík Šváb z Lanova, Mikuláš z Tulešic,

Viktoryn Bavor 3

) z Holovús, Brikcí z Tvoehrá-

') Toui rukou nad ádkem. -) V orig. z Ertišovic. 3
) Za tím nepetržené slovo a.
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... jemu a ji-!i" erbóm

. s mlýnem, s rybníky,

tmi tekutými netekutými, s lidmi platný-

mi i neplatnými, > sadem, > robot.mu. s roli ora

nu i neoranú, > lesy, chrastinami, s lukami, past-

vami, s mezemi, - pastvišemi i - tun se vším

plným právem .1 panstviem, tak jak<

. a hranicích ">! staradávna vy-

to sám Jan

tvá ani svým budúcím,

vlastenstvie nezachovávajíc,

nému Stephanovi a jeho er-

bóm ku pravému ddieství ;v dsky vkládáme a

vpisujem.

na I adlislajv |/. Boskovic].

103. Knz Vá< ... opat a konvent <

iníme odpor proti tomu vkladu, ješto

Viktoryn Bavor sHolovús, Brikci i Tvoehráze a

Jiik Šváb vkládají Stephanovi z Eyczingu dvuor

. se vším píslušenstvím, neb my
k jednomu rybníku, kterýž k naší vsi Bo

sluší, lepší právo mánie.

104. Zuzana z Meli Majnušovi z Meli a jeho

erbóm prodaj otce svého Buška z Melte a z Šu-

mic, ves šumíce s dvorem, s lidmi platnými i ne-

platnými, s robotami, s vinohrady dlanými i

nedlanými, s desátky vinnými, s rybníky, s po-

toky, s bainami, s lukami, s pastvami, s chrasti-

nami, s mezemi, s hranicemi i se všemi požitky,

kterýmiž koli jmény mohu menováni býti, ješto

k tej vsi od staradávna pislušie, nic sob ne-

pozóstavuje žádného panstvie ani kteréhi

vlastenstvie, ''kláda ku pravému ddiestvie a dr-

žení a ve dsky vpisuje.

105. Majnuš z Meli Zuzan z Melie. manželce

svj, puol tetího sta hiven j,
r roší dobrých stí-

brných ;i<! vsi Slonicích i na tom na všem, jakož

sám ve dskách mám, vtrného práva vkládáni a

vpisuji ve dsky. Píjemci toho jsem já sám. Ala]

nuš svrchupsaný

f. 11 106. Boek Kuna z Kunstátu a z Bolehradic

Havlovi z Batelova a jeho erbóm své vlastní

zbožie a ddiestvie, ve vsi v Želících u> všecko,

což jsem já tu ml, a ve vsi Žabicícli puol osma
lánu platného, s lidmi platnými i neplatnými, s

rolí oranú i neoranú, s lesy. s jezery, s lukami,

s pastvami, - pastvišemi, s vodami tekutými i

netekutými, s inžemi, s užitky, s požitky i s tím

plným právem, panstviem a píslušenstvím, ja-

kož od staradávna to zboží v svých mezách a

hranicích vymezeno jest, nic sob ani svým er-

bóm ani budúcím na tom nepozóstavuje. to

všecko právo ve dsky vkládám ku pravému dž

diestvie krom tej luky, která se enkovP) na

jeho dici dostala.

107. Benei .; ludvík, bratí ~ Vajtmile, Hyn-

Kukvic a jeho erbóm a budúcím potom

kom ddiestvie své vlastni, ve vsi Nasmicích
liinádste lanuov a dva podsedky \lora-

sicich osm lanuov a jeden podsedek, s vinohra

dy, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú

i neoranú, s moky, užitkj a požitky všeliktera

kými, kterýmiž koli nu-n\ mohu jmenováni býti,

se vším plným právem, panstviem a píslušen

Stviem, ješto k tomu /boží od staradávna sluší,

nic nevynímajíc ani sobe pozóstavujíc, s mezemi,

hranicemi ve dsky vkládají a vpisují ku pravému

ddiestvie a k ddinému držení, a jestliže by to

zboží komu ve dskách zapsáno bylo, to tímto

vkladem moíme, aby moci žádné nemlo.

108. Jan z Svojkova Alšovi z Polanky a jeho

ddicóm tvrz Bošovicc s dvorem poplužným, ves

Bošovice s kostelným podacím, ves pustu Sád-

kovy ves pustu SskHpov, [s] vinohrady, s desátky

vinnými, s rybníky, s horami, s lidmi platnými

i neplatnými, s robotami i s tím se vším, což. k

té tvrzi i k tm všem od staradávna píslušalo,

tak jakož jsem to sám držal a požíval, nic sob
ani erbóm svým tu práva ani vlastenství nepo-

zóstavuje, vkládáni a vpisuji ku pravému ddie-

stvie, a jestliže by to již psané zboží kde ve

dskách komu svdšilo, tímto vkladem to mrtvo

iním.

109. Stihor z Uponšic Janovi s Pošný a jeho

erbóm ves Bhaovicc s lidmi platnými i neplat-

nými, s dvorem, s rybníky, s potoky, s lukami,

s pastvami, s lesy, s chrastinami, s rolí oranú i

neoranú. s hory*), s dolinami, s kostelním poda-

cím i s tím se vším, což k tomu zboží od stara-

dávna písluší, v tch mezech a hranicích záleží,

jakož jsme to sami držali, s plným právem, pan-

stviem, nic sob ani svým erbóm na tom nepo-

zóstavuje žádného práva ani vlastenství, vklá-

dám ku pravému ddiestvie a vpisuji.

Petrhán.

110. Jan z 1'o'sný Hynkovi z Bakovie a jeho

erbóm ves Bhaovicc s lidmi platnými i neplat-

nými, s dvorem, s robotami, s rybníky, s potoky,

s lukami, s pastvami, s lesy, s chrastinami, s rolí

oranú i neoranú, shory 4
), s doly, s kostelním po-

dacím i s tím se vším, což k tomu zboží od sta-

radávna písluší, v tch mezách a hranicích zále-

ží, jako jsem to sám držal, nic sob ani svým er-

bóm na tom nepozóstavuje žádného práva ani

l
) Ped k jsou vyškrabána dv nebo ti písmena (ped

samým k je to s) a k tomu na okraji drobným písmem
a jiným inkoustem non preiudicat ista abolicio.

-) T. j. Kunoví r Kunstátu.

3
) Tak v originále.

') Tak v originále.
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vlastenství, vkládám ku pravému ddicství a

vpisuji.

111. Aleš z Polanky Janovi s Svojkova a jeho

erbóm tvrz Jiíkovice s dvorem poplužným, s

tmi lidmi platnými i neplatnými, což k té tvrzi

písluší, i s mlýnem tu v Jiíkovicích, s robotami

i s jiným <e vším panstviem a píslušenstvím,

což k tomu od staradávna písluší a jakž jsem

Lil V. to sám držal, nic [sob] ani erbóm svým nepozó-

stavuje, to všecko vkládám již psanému Janovi z

Svojkova a jeho erbóm k držení a ku pravému d-
dicství. a jestliže by ta zboží ve dskách komu
svdila 1

), tímto vkladem to mrtvím a moím.
112. Jan, eený Lýsek, Václavovi Pavlovské-

mu a jeho erbóm své vlastní ddiné zboží Ne-

smie s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s ekami, s potoky, s lesy,

s háji, s chrastinami, s mezemi, s hranicemi, s

požitky i s užitky, s úroky, s inžemi, s robotami

všemi, s lidmi platnými i neplatnými i se vším

plným právem a panstvím, nic sob ani svým

erbóm ani budúcím práva ani kterého vlasten-

ství nepozóstavujíc tu v Xesmiei, vkládám ku

pravému ddicstvie.

Mrezován.

113. Jiík Kusý z Mukodl vkládám Dorot
s Batelova, manželce své, tvrz v Jinošov se vsí,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s rybníky malými i velikými, s lesy, s ho-

rami, s doly, s lukami, s pastvami, s pastvišemi.

s potoky tekutými i netekutými. jí (7 tom puol

tvrtá sta zlatých a dvadceti zlatých, hrome poda-

cí kostelního, ku pravému jejímu vnu. Píjemci

toho vna Havel z Batelova. bratr Doroty svr-

chupsanej.

-1/t'ÍOT'ílí.

114. Jan z Lechovic Janovi z Mukodl tvrz

Knihnice se vším její píslušenstvím vkládá a ve

dsky vpisuje ku pravému ddicství.

Petrhán.

115. Jan Kusý z Mukodl Janovi z l.ichtn-

burka a z Bietova a Ann z Královic, manželce

jeho vlastní, tvrz Knihnice se z'sí, dvorem, s sa-

dem, s kostelním podacím tu v Knihnicích i s

desátkem vinným a zvláše s perkrechtním prá-

vem, s rybníky, s úroky, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranú, s pastvami.

s pastvišemi, s vodami tekúcími i netekúcími

s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami,

s mezemi a hranicemi, s plným právem, pan-

stviem a píslušenstvím i s požitky, kterýmiž

koli jmény mohu menováni býti, tak jakož jsem

to sám držal a požíval, žádného na tom sob ani

erbóm svým práva, panství ani vlastenství ne-

zachovávaje ani pozóstavuje. ku pravému ddic-

stvie to vše ve dsky vkládá a vpisuje, ku pravému
jich ddinému držení.

MeSován.

116. Hynek z Valdštajna a z Židlochovic Ma-
tjovi z Želetavy a jeho erbóm msteko Jedovni-

ci s tvrzí, s dvorem, s kostelním podacím i s tím

rybníkem, kterýž jest nebožtík I leník, otecmuoj,

od nebožtíka Tunkla kupil, i s tím druhým ryb-

níkem f>od Gotfridovici, s lesem, kterýž slov

Hložec, ves pustu Bystec, ves pustu Typek,
mlýn a pilu pod rybníkem Ttinklovským i s tím

lovkem purgrechtním v Vilémovicích, kteréhož,

jsem ml. s mezemi, s hranicemi, jakož to zbo-

ží svrchupsané v svých mezách a hranicích od

staradávna záleží a jest vymezeno, s lesy i se

vším plným právem, panstviem a píslušen-

stviem, tak úpln, jakož jsem to sám držal a

požíval, nic tu sob ani svým erbóm žádného

práva, panstvie ani kterého vlastenství nezacho-

vávaje ani pozóstavuje, to všecko vkládám ve

dsky a vpisuji k držení, ku pravému ddicství.

a jestliže by to svrchupsané zboží kde ve dskách

mn nebo erbóm mým psáno stálo, to tímto

vkladem mrtvo iním a moím.
11?. Dorota z Drahanovic Janovi z Nové Vsi

a z Radkova a jeho erbóm vkládám své vlastní

ddicstvie. ves Rose a ves Borovník se vším

píslušenstviem, což k tm všem od staradávna

písluší, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú. s lukami. s pastvami, s pastviš-

emi, s lesy. s háji, s chrastinami, s potoky, s vo-

dami tekutými i netekutými, s horami, s doly.

s mezemi a s hranicemi, tak jakož jsem to sa-

ma držala, nic sob tu ani erbóm svým práva,

panství ani vlastenství nezachovávajíc, k jejich

ddinému držení a vladení.

MfeSován.

118. Jan Osvtim z Níhova odpor tomu vkla-

du iní Dorotími, což se ty podsedk dotyce,

prav, že jsú v jeho ddicství.

119. Jan z Lechovic Janovi z Lichtnburka, f. 12

Ann z Královic, manželce jeho vlastní, ves Le-

chovice, t-vrzišt pusté s dvorem, s úrokem, s lid-

mi platnými i neplatnými, s rolí oranú i neora-

nú. s pastvami, s pastvišemi. s vodami tekutý-

mi i netekutými. s horami, s doly. s luhem, s há-

jem s chrastinami, s mezemi, s hranicemi 2
), s

plným panstviem. právem a píslušenstvím i po-

žitky, kterýmiž koli ménv mohu menováni býti.

tak jakož jsem to sám držal a požíval a pedko-

vé moji. žádného sob ani erbóm svým na tom

*) V orig. svdile. !) Za tím petržená slova s údolím, s luhem, s hájem,

s chrastinami s mez.
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;uji ku pravému ddicst> i a

(20 >á na pra> -

Bohu-

121.

. puol

' losl .'•-

co má neb nutí bude.

122. pijímám na pravý spolek

V
'

em, s rybník} .
- lesy i s tím

• il staradávna píslu-

;|, i i ilivk mám neb jmíti

i i k emuž právo mam.

123. Vicenic Vávrovi z Baic a

vlastni ddieství, dvuor v Martini-

íím plným právem a poplatky, > rolí

i neoraná, s Inkami, s pastvami, s doly,

imi, s kovinami, s vodami, rybníkem i se

iíslušenstvím, jakž ten dvuor v svých me-

. hranicích od staradávna vymezen jest, nic

•ii svým erbóm ani budúcím nepozóstavuje,

kládám ku pravému ddieství.

124. Puta z Lichtnburka Ludvíkovi c Vajtmile

své ddiné, ves Dunajovice s tvrzí, - dvo-

rem i se vším plným právem, panstviem a pí
slušenstvím vkládám a ve dsky vpisuji ku pra-

vému ddieství. krom lesu Nyklasovského.

hán.

Í2. Beneš a Ludvík, bratí r Vajtmile, Jano:'!

a Markvartovi, bratím vlastním c ían, a je-

jich erbóm zbožie naše vlastní ddiné. ves Du-

najovice s tvrzí, s dvorem, s lidmi platnými i

neplatnými, s rolí oranú i neoraná, s Inkami, s

rybníky, s vodami tekutými i netekutými, S vino

hrady i s horným právem, s lesmi. s háji. s mlý-

ny, s pastvami, \ astvišemi, s doly i s jinými

mi píslušin .-tmi. což k tomu zboží píslu-

písluší, s mezemi, hranicemi, jakož to

zboží svrchupsané od staradávna v svých me-

zách a hranicích záleží a jest vymezeno, i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstviem

-emi požitky, kterýmiž by se koli mény
mohly- menovati. tak jakož jsme to sami držali

a požívali, nic sob tu ani našim erbóm nepo-

ujíc ani budúcím potomkóm, krom toho

kterýž nebožtík Nyklas Hunt Kevlovi pro-

dal, a krom tch puol tvrtá honuov role. kteráž

u šibenice leží; to všecko vkládámy ku pravému
5tví.

žován a na okraji Lad[is1a]v [z Boskovic].

I2<>. Ludvik z Vajtmile Ptovi a Lichtnburka

a jeho erbóm hrad pustý Bukovinu - jeho se

vším píslušenstvím, tvrz Hostinu s dvorem, se

kostelním podacím, ves Jehlice s rybníky.

- lesy, - luk. uni, s pastvami, pastvišemi, - s vo í.12^

dami, s rolí oranú i neoraná, shory1
), sdoly, se

plným panstvím a píslušenstvím, což k

tomu zboží od staradávna písluší, tak jako

jest, tu sob ani s\ > m ei bóm ani pot «ti

kóm práva, panství nepozóstavuje, vkládám ku

pravému ddieství a vpisuji.

127. Brikci z Lilie Markovi mladšímu s Bud

jeho erbóm ves Tvoehrái s tvrzí, s dvo-

rem a ves pustu Psáry s dvory, s lidmi platnými

i neplatnými, s rolí oranú i neoraná, s lukami,

rybníky, svódami tekutými i netekutými. s vino-

hrady, s horním právem, s lesy, - háji, - mlýny

- pastvami, s pastvišemi, s hory*), s doly a se

sadoma i s jiným se vším píslušenstviem,

' imu obojímu zboží písluší, jakož v svých

mezách a hranicích od staradávna jest vymezeno

a jakož jsem to sám držal, nic sob na tom práva

ani panství žádného ani erbóm zachovávaje, ve

tisky vkládám ku pravému ddieství, a jestliže by

kde bylo ve dskách mn zavázáno, to tímtovkla-

dem mrtvím a moím.
Petrhán a mi okraji J[an] z Per[štejna],

128. Ctibor z Cimburka o z Tovaova Šepá
novi z Lompnice a jeho erbóm právo vinné, kte-

réž byl kupil u Juna z Meziíí, na krmi Ná-

mši, tn tisíce kop groši, po Ann z Benešova

-padlé na krále a na listy dané králi- Ladislava.

jakož jemu Jan z Lompnice byl vložil, nic sob
ani erbóm svým nepozóstavuje, vkládá a vpisuje

ku pravému vnnému držení.

129. Jiík z Jemnický Percht z Kokor a

Kunrátovi z Miroslav, synu jejímu, i jich er-

bóm a budúcím prodal a vkládá ves Studnice,

ddieství své - dvorem, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranú, s lesy, s chra-

stinami, s potoky, s lukami, s pastvami, pastviš-

emi, s úroky, s robotami, s poplatky, s požitky,

s mezemi, s hranicemi i se vším plným právem;

panstviem a píslušenstvím, nic sob práva, pan-

ství a píslušenství ani vlastenství nepozóstavuje

ani zachovávaje, ani svým erbóm, tak úpln,

jakož sám držal a jakož jest vymezeno, ku pra-

vému ddieství.

ován.

150. Majnuš z Meli Janovi z Boru a jeho er-

bóm ves Tlustomasty s dvorem, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s robotami, s lukami, s past-

vami, s pastvišemi. s chrastinami, se vším pan-

stviem a píslušenstvím, což k té vsi od stara-

dávna písluší a v svých mezách a hranicích

') Tak v oi i ( ) Tak z- originále.
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jot vymezeno a jak/, jsem sám to držal, nic so-

b ani erbóm svým nepozóstavuje, vkládám ku

pravému ddicstvie a ve dsky vpisuji, a jestliže

by mi kde ve dskách svdilo, to tímto vkladem

moím a mrtvím.
Mežován.

131. Johanka z Zasti:! Janovi Kropáovi z

Nevdomí a jeho erbóm i budúcím, jakož mám
platu vnného XXV hiven groš! stíbrných

v puol tetím stu hivnách groši vnného práva

na polovici msteka Buovicích 1

), ten roní plat

vnný i to vnné právo, nic sob ani budúcím

svým na tom nepozóstavujíc, to všecko vkládáni

a ve dsky vpisuji ku pravému vnnému právu a

sama se jeho odíkám, neb mi to Jan Kropá
hotovými penízi zaplatil a ssul.

132. Jan Kropá z Nevdomí Margret z Oj-

nic. manželce své vlastní, ptmetcítma hiven

platit roního na polovici msteka Buovic a na

lidech usedlých a nezávadných v puol tetím stu

hivnách groši dobrých stíbrných, jakož to sám

ve dskách vnné právo má, ku pravému jejímu

vnu ve dsky vkládá a vpisuje k držení a poží-

vaní. Píjemci toho sám Jan Kropá.
f. 13 133. Vilém z Pemštajnu Janovi z Radin Vsi

a jeho erbóm luku, kteráž leží pod horu Cho-

cholem, tak jakož v svém položení od stara-

dávna záleží, i s behem potoným, kterýž k té

lúce píleží, v dlúhosti a v šíi, pokudž ta lúka

jest, vkládám ku pravému ddicství a panstvie,

nic sob ani svým erbóm budúcím práva kterého

ani vlastenství nepozóstavuje.

134. Jiík ze Zhoe odpor iním tomu vkladu,

kterýž Hynek z Valdštajnu vkládá Matjovi z

Želatavy*), luku na Bystrci vedle panskej luky a

o roli za stezku, která stezka jde od Vilémovic

k Rudicím, a kus role nad Titnklovským rybní-

kem, a ])ravím, že lepší právo k tomu mám
nežli on.

135. Vank z Pánova Janovi z Raína, jeho

erbóm a budúcím tvrz Pánov i s dvorem, <ives

Košíková, s lidmi jilatnými i neplatnými, s

rybníky malými i velikými, s horami, s doly.

s lesy, s chrastinami, s potoky tekúcími i nete-

kúcimi. s lukami. pastvami, pastvišemi i se

vším plným panstviem a píslušenstvím, jakož

v svých mezách a hranicích zamezeno jest. tak

jakož jsem to sám držal. a na vsi Rud sto a

XLIIII hiven vtrného práva, tak jakož to sám

ve dskách mám3
), ve dsky vkládám a vpisuji

k ddinému držení.

136. Jan z Pánova odpor iní tomu vkladu

Vaka z Pánova.
Pelrhán.

137. Jan z Chlévského také tomu vkladu Va-
kovu odpor iní, což se Rudy dm

Pelrhán.

138. Jan z Raína vkládám Jiíkovi z Muko-
dl a jeho erbóm a budúcím ves Košíkov s lid-

mi platnými i neplatnými, s rybníky dvma, ma-
lým a velikým, s horami, doly, s chrastinami,

s rolí oranú i neoranú, s potoky tekutými i ne-

tekutými, s lukami, s pastvami, pastvišemi i se

vším píslušenstvím, což k té vsi od staradávna

písluší, tak jakož jsem to sám držal, ku pra-

vému ddicství, tak jakož od staradávna v svých

mezách zamezeno jest, ve dsky vpisuji.

Mežován.

139. Jakub Vavák Jakubovi a Staníkovi, vlast-

ním bratím z Habie, a jejich erbóm dvuor svuoj

ddiný- a svobodný v Jestebí s rolí oranú i ne-

oranú. s lukami, s mezemi, s úvary, s pastvami,

s pastvišemi, s lesy, s chrastinami i s tím se vším

panstvím a píslušenstvím, což k tomu dvoru od

staradávna píslušalo a jakož jsem sám držal, nic

sob ani svým erbóm ani budúcím nepozóstavuje,

to všecko vkládám ku pravému ddicstvie.

140. Matj Pezek z Bezdkova Janovi z Ski-
náova a jeho erbóm dvuor muoj ddiný ve vsi

v Bezdkov a puol druhého lánu
|

platného, na li- f. 13 v.

dech usedlých, s rolí oranú i neoranú, s lesy, s há-

ji, s chrastinami, s lukami, s pastvami, pastviše-

mi. s trávníky i s úvary, s dolinami i s pahrbky,

s potok}', s vodami tekúcími i netekúcími, s me-

zemi, s hranicemi i se vším plným právem a pan-

stvím, což k tomu dvoru od staradávna píslu-

šalo, nic sob ani svým erbóm ani budúcím na

tom nepozóstavuje, to všecko vkládám ve dsky ku

pravému ddicství.

141. Vank z Pánova, Aleš z Herultic, Briktzí

z Lile, rukojmie za Vaka z ían, jistce již

umrlého, Hyncovi z Kukvic a jeho erbóm ves Ra-

ice se dvma dvoroma. s kostelním podacím.

s rybník}-, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú, s úroky i užitky, kterýmiž koli

mény se menují. i se vším plným panstvím a pí-

slušenstvím, nic nevynímaje. ve dsky vkládám a

vpisuji ddin.
Mežován.

142. František z Líbivé odíká se toho spolku.

na kterýž jej Ješek z Tvochráze pijal na Tvoe-
liráz a na Psáry.

143. Matj z Vícenic Matjovi Kraczovi z Ví-

cenic a jeho erb<'>m lán svobodný tu v Vícenicích

s lukami. s úrokem, s požitky i se vším panstvím

a píslušenstviem, jakž ten lán v svých mezách

a hranicích od staradávna píleží, nic sob ani

') Tak v originále. s
) Tak v originále. 3

) Latinské ZDB XII, str. 386, . 813.
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m na tom nepozósta> uje, t" vklá

uje ku pravému ddicstv i.

144.

. emskj m
tni svým erbóm ani po-

tomkóra práva, panstvie ani kterého vlastenstvie

ám ku

pravému isuji.

I4v a cr-

bóm jeho dva purkrechty platná.

na kl i Brum, a k tomu lán

;vrti a k tomu mlýn, eku, stav,

lesu, kter dle lesv Adamových

vším panstvím a píslušenstvím,

ten dvuor v svých mezách a hranicích zá-

m držal, nic nevymíuje, ve

tisky vkládám a vpisuji k ddicstvi.

I4i>. Chotbudic i s svými erby odíká

inu ddiného v Krasonicích,

i "(] Zigmunda z Kladorub.

147. Jan z Chlévského i s svými erby odíká se

toho spolku, na kterýs Valatka byl otce*) jeho

pijal.

14S. Jan z Chlévského Jiíkovi z Býšovce a

jeho erbóm lidi své ve vsi Blažkové, kteí/

li po nebožtíka Valatkovi, se vším právem,

panstvím a píslušenstvím, s inžemi, užitky a

požitky, nic nevymíjeje, tak jakož jsem I

držal, ve dsky vkládám a vpisuji ddin.
Mežován.

f. 14 149. Jan Boek z Kunstátu dvuor svuoj v Ry-

šicích se vším jeho píslušenstvím, což k tomu
dvoru od staradávna písluší, Jiíkovi z Ryšic

a jeho erbóm ve dsky vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddicstvi.

150. Ludvík z Tavíkovic a Bernart z Šetníko-

vic, rukojmie a správce na míst Ofky umrle]

z Ratišovic, Jiíkovi z Ratišovic a jeho erbóm
její vlastní ddicstvi, puol druhého dvora v Rati-

šovicích se dvma podsedky, s Inkami, s pastviš-

emi. s rolí oranú i neoranú. s rybníky, s lesy i

ím píslušenstvím i s plným panstvím, nic

sob tu ani svým erbóm ani budúcím nezachová-

vajíc ani pozóstavujíc, ani její erbóm, než to

všecko právo vkládámy ku pravému ddicstvi.
McSován.

151. Jakub z Chotbudic Zygmundovi z Klado-
rub a erbóm jeho puol druhého lánu v Krasoni-

cích ve dsky vkládá a vpisuje ku pravému d-
dicstvi.

i^2. a • Ratišovú Michalovi \dlado

jeho erbóm své vlastni ddicstvi, dvuor

svuoj v Ratišcn olí oranú i neoranú,

- pastvami, s pastvišemi, s vodami tekcími i

netekúcími, > háji, s kovinami, s lidmi platnými

i ncplatii.v nu i se vším píslušenstvím toho dvoru,

pí mém i >tci dostalo, nic sob ani ei

bóm svým ani budúcím panstvie, vlastenství ne

ivuje, to všecko právo vkládám ku pravé

mu ddicstvi.

153. Dorota z Píseného Janovi z linkového a

jeho erbóm dvuor svuoj ddiný rv vsi Píseném

5 rolí oranú i neoranú. S lesy, s háji, s chrastina

nu. s lukami, pastvami, pastvišemi, s s trávníky,

5 úvary, s mezemi, hranicemi i se vším právem,

panstvím a píslušenstvím, což k tomu dvoru .ni

staradávna píslušelo, nu- sob tu práva, panství

ani vlastenstvie, ani erbóm ani budúcím nepozó

stavuje, to všecko vkládám ku pravému ddicstvi.

1^4. Hanuš g Ratišovic odíká se dvoru svého

:• Ratišovicích s jeho píslušenstvím.

155. Margreta z Domanína a Jan. syn Mich

luov, Mikulášovi a Václavovi, bratím, a jejich

erbóm dvuor svuoj ddinj ve vsi i Domanínku

-v vším panstvím a píslušenstvím, s rolí oranú

i neoranú. s lesy. s háji. s chrastinami, s mezemi

a s hranicemi, s lukami. s pastvami, pastvišemi,

s vodami tekcími i netekúcími. s doly, |
s horami "«14v.

-mi plným právem, jakož ten dvuor od sta-

radávna v svých mezách a hranicích záleží, nic

sob nepozóstavujíce ani erbóm svým ani budú-

cím, než to všecko vkládám a ve dsky vpisuji ku

pravému ddiestvie.

156. Bartoš z Dobrkovic Bohušovi z Bolíkovic

a jeho erbóm puol tetího lánu a dva podsedky

V Lovkovicích, své vlastní ddicstvi. i se vším

panstvím a píslušenstvím, což k tm lánóm od

staradávna píslušalo a což jsem sám držal. nic

sob ani erbóm svým a budúcím nepozóstavuje.

vkládám ku pravému ddinému držení a ve dsky

vpisuji, a jestliže bych to kde ve dskách jml,

tímto vkladem to mrtvím a sám se toho i erby

své odíkám.
Mešován.

157. Prokop, rychtá z Jihlavy, Katein z Ji-

hlavy i její erbóm ves Popice s lidmi platnými i

neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s lukami.

s pastvami i se vším panstvím, s mezemi, hrani-

cemi i se vším píslušenstvím, nic sob ani svým

erbóm ani potomkóm nepozóstavujíce. to všecko

právo vkládám ku pravejmu*) ddicstvi. a a by

ta ves kdy byla ve dskách nalezena, slibuji ji vy-

mazati a jí se odíkám
Meši

*) \
l/2 touž rukou nad ádkem.

-) Za tím petržené sto'eo svého.

') Opraveno touž rukou se slova kterejž.

*) Opraveno touž rukou ce slova prvnímu.
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158. Jan z Bezdkova, kteréž jsem právo jml
v Jedov nadv hivn platu, ješto muoj otec Vá-

clav obdržal zemským právem a zvodem, to jsem

prodal Janovi z Chlévského a vkládám a ve dsky

vpisuji ku pravému ddicství a toho se práva od-

íkám tímto vkladem, bratra svého i erby své.

Petrhán.

159. Jan Osvtim s Niehova tomu vkladu Ja-

novu z Bezdkova odpor iní.

160. Jan z Chlévského iní odpor proti Jetir

chovi z Evane, jakož vkládá Jiíkovi z Studnic

duom v Tasov k ddictví a dva lovky na Malé

Stran1
), že on k tomu domu a tm dvma lov-

koma lepší právo má2

) než on.

161. Jan z Chlévského Dorot z Žeravic a

z Kvasíc své vlastní ddicství, ves Jedov s lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoraná,

s ekami, s potoky, s mlýnem pod Jedowem, s le-

sy, s chrastinami, s pastvami, s pastvišemi, s lu-

kami i se všemi svobodami, s požitky i s užitky,

jakož to zboží v svých mezách a hranicích od

staradávna záleží, jakož jsem sám držal a k e-
muž právo mám, i se vším panstvím a píslušen-

stvím, nic sob ani svým erbóm ani budúcím

panstvie ani vlastenstvie nepozóstavuje, vklá-

dá[m] ve dsky a vpisuji ku pravému ddicstvie,

í ty dv hivn platu též v Jedov, kteréž jsem

kupil od Jana z Bezdkova i od bratra jeho, i to

vkládám ku pravému ddicstvie Dorot svrchu-

psané.

162. Prokop z Vlasatic Urbanovi Neklovi z Sta-

rého Sedla a Dorot z ervenej Vody, manželce

jeho vlastní, zboží a ddicstvie své, ves Žebtín

s dvorem poplužným. s lidmi platnými i neplat-

nými, s rolí oranú i neoraná, s lesy, s háji,

s chrastinami, s mezemi, hranicemi, s rybníky,

s haltéi, s behy i s inžemi, s požitky a se vše-

mi požitky a poplatky, s robotami, s lukami i se

vším plným právem a panstvím a píslušenstvím,

jakož od staradávna ta ves Zebtín i s dvorem
v svých mezách a hranicích záleží a jest vyme-
zeno, jakož jsme to sami držali a požívali, nic

sob ani erbóm svým i budúcím práva, panstvie

ani vlastenství na tom pozóstavuje, než to všecko

ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddic-

stvie, a bylo-li by mi kde to ve dskách psáno, tc

tímto vkladem mrtvím a toho se odíkám.
Mežován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

1.15 163. Kištofor z Pnína odpor iní tomu vkla-

du Prokopovu z Vlasatic prav, že jest to základ

jeho k zpráv Rakového, Bohuslavic a Polome.

16-i. Mikuláš Trpiš z ejova Hynkovi z Vald-

štajna a z Brtnice a jeho erbóm ves Opatov, pro-

daj muoj a brati mých Jana a Václava, s lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s rybníky, s potoky, s lesy,

s horami, s lovy, s úroky, poplatky, s kostelním

podacím, s vodami tekutými 1 netekutými i se

vším plným právem ddiným a panstvím a pí-

slušenstvím, což od staradávna k tomu písluší,

nic sob tu ani svým erbóm ani budúcím nepo-

zóstavuje, to všecko právo vkládám ku pravému
ddicství a ve dsky vpisuji.

165. Hynek, Zigmund, VáclaT> a Jiík, bratí

z Dúbravice a z Osového, nápadníci po Alen a

Anežce, matee svj a otce svého, Hyncovi z Kuk-
vic a jeho erbóm, kterýž byl rukojmie za otce

našeho za zprávu zboží kižanovského, k emuž
na tom mát naše po Alen právo mla, krom
toho práva, kteréž mát naše na vsi Herultovi-

cích má, tak úpln a to všechno, což otec a máti

naše drželi, to jest díl jejich v msteku Kižano-
v, díl jejich také i na hrad a k emuž jsú právo

mli na tom kostelíku Matky Bozie tu ped hra-

dem vKižanov i na msteku 3
) Bobrové i na

všech všech, což ku Kižanovu sluší, na dvoích,

na rolích oraných i neoraných, na lukách i na

pastvách i na úlehlích i na rybnících, na ekách,

na potocích, na lesích, na hájích i na chrastinách

i na všem píslušenství, což k hradu Kižanovu
písluší a msteku, jakož se svrchu píše, s meze-

mi, hranicemi, se všemi požitky a užitky i úroky

i se všemi robotami, kteréž na klášterstvie*) k to-

mu spravedliv jsú a k emuž otec náš a máti naše

tu právo jmlí, se všemi poplatky, kterýmiž se

koli jmény menuje, tak úpln, jakož Milota Ki-
žanovský to držal a otec a máti naše po nm, nic

sob ani svým erbóm ani budúcím žádného prá-

va, panství ani píslušenství ani kterého vlasten-

ství nepozóstavujíc ani zachovávajíc, ve dsky

vkládáme a vpisujem ku pravému ddinému dr-

žení a vládnutí.

166. Hynce z Kukvic vklad ten, kterýž jemu

a erbóm jeho vložili Hynek, Zigmund, Václav a

Jiík, bratí z Dúbravice, za zprávu zboží kiža-

novského, k emuž na tom máti jich po Alen
právo jmla, krom práva toho, kteréž máti jich

na vsi Hrutovicích mla, tak úpln a to všechno,

což otec a máti jich drželi, to jest díl jejich

msteko Kižanov a díl jejich také na hrad a

k emuž jsú právo jmli na tom kostelíku Matky

Božie tu ped hradem Kišanovem i na msteku
Bobrovém i na všech všech, což ku Kižanovu

písluší, na dvoích, na rolích oraných i neora-

ných, na lukách i na pastvách, na úlehlech,

na rybnících, na ekách, na potocích, na

*) ást Tasova.

-) I* orig. mám.

3
) Opraveno touž rukou ze slova mst.

4
)

7". /'. ?K7 aísli Kfianova, náležející klášteru Sdár-

skému.
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lesech, na hájich, tu chrastinách i na všem

[.1$ v. K anovu sluší |
a

- mezemi, s hra-

mi, se všemi požitk) a užitkj i úrok] i se

všemi robotami, kten •
'' k tomu

bedliv jsú .1 k emuž tu právo oni a mát
jich mli, se všemi poplatky, kterýmiž se koli

jmenují, tak úpln, jakož Milota Kižanovský '"

máti jich svrchupsaných Hynka,

nula. Václava a Jiíka, nic sob ani svým

:i a budúcím žádného práva, panstvie ani

píslušenství ku c ani pozó-

stavu a vpisuji Vilémovi

na, najvyšimu komorníku cdy brnn-

i a Jimramovi, bratím z Pern-

. i jich erbóm, každému, co; k dílu kterého

kterému vedle li>tu dílího písluší, ku pravému

ddinému držení.

K>7. I áclai Hrádku Vavincovi, z Jempnice

eninu, a jeho erbóm dva lány poplužná na

Jempnici s Inkami, pastvami, s mezemi,

s hranicemi i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakž ty dva lány v svých me-

zách a hranicích od staradávna vymezeny jsú,

nic sob ani svým erbóm ani budúcím práva, pan-

ství ani vlastenství nezachovávaje na tch dvú

lánech, to všecko vkládám ve dsky ku pravému

ddicsh ío.

MeSován.

168. Dorota z Drahanovic Janovi z Chlévského

a jeho erbóm pt lánuov platných i! ti podsedky

v rasové na Horní Stran1
) s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranú, s lukami, past-

vami, s chrastinami, s plným právem a panstvím,

což jsem já tu v Tasov držala po svém muži, nic

sob tu ani budúcím svým panství ani vlasten-

ství na tom nepozóstavujíc, to všecko vkládám

ku pravému ddicství.

169. Margreta z Meziíí vkládá Václavovi

Pavlovskému z Meziíí, píteli svému, manželce

jeho Mart a jeho erbóm tch pt lánuov3
) v Ran-

kových Lhotkách se vším píslušenstvím, nic sob
tu nepozóstavujíc ani kterého zvlášenství za-

chovávajíc, s jich se vším píslušenstvím, jakž od

staradávna písluší, ku pravému ddicství a ve

dsky vpisuje.

Meován.

170. Hynce z Kukvic Janovi Hladkému a Ma-
i. bratru jeho, a jeho erbóm své vlastní d-

dicství, ves, eenú Luky, pod Byteší, s lidmi

platnými -i neplatnými, s rolí oranú i neoranú,

s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s chrastina-

mi, s horami, s doly, s mezemi, s hranicemi i se

všemi požitky a píslušenstviem, jakož to zboží

\ svých mezách a hranicích záleží, nic sob ani

svým erbóm ani budúcím panství ani vlastenství

tavuje, i" všecko právo vkládám ve dsky

a vpisuji ku pravému ddicství a k ddinému
di .

cm.

Mtiován.

171. Jan Rod ..- Testebi Václavovi se Zhoe
puol dvora, kterýi slov Maikovský, se vším

právem a píslušenstvím, s lesy, s chrastinami,

> rolí oranú i neoranú, s pastvami, s pastvišemi,

- lukami i s tím se vším, což k tomu puol dvoru

písluší a v svých hranicích od staradávna záleží,

ve dsky vkládám a vpisuji.

Meio\ chariáš Hi ad< e

172. Katruše z Lesním Martina Mertha, mu- f. 16

e svého, pijímám na pravý spolek na puol dvo-

ra v Martinikách i na to na všecko, k emuž
mám právo po otci svém Václavovi z Lesonic.

173. Jiík ze Zbýšovce Margrel z Senice,

manželce syna jeho Adamov ze Zbýšovce, sedm-

desál a pt zlatých dobrých uherských na dvoru

svém v Chlévském u Pernštajna a na toho dvoru

píslušnost a na tom na všem, což k tomu dvoru

písluší, i s lukami, a k emuž právo má a což

sám držal, právo venné za syna svého nahoe

psaného jí ve dsky vkládá a vpisuje, dává a pi-

duje. Píjemci byl Jan Babka z Senice.

174. Matj z Branišova i s svými erby, jakož

jsem právo jml ddiné na svém vlastním ddic-

ství, na dvoe v Blažejovicích i na jeho píslu-

šenství, toho všeho práva a ddicství se odíkám

a odpisuji tímto vkladem, a a by kde ve dskách

nalezeno bylo, aby to moci nemlo žádnej.

175. Matj Saczek z Branišova Šepánovi z Bla-

žejovic a jeho erbóm dvuor svuoj, jako jest na

nm Václavek byl, s rolí oranú i neoranú, s le-

sem, s lukami, s pastvami, s vodami tekúcími i

netekúcími, s mezemi, s hranicemi, i což k tomu

dvoru od staradávna píslušalo a písluší, nic

sob ani svým erbóm a budúcím práva, panství

ani vlastenstvie nepozóstavuje, to všeckno vklá-

dám ku pravému ddicství.

MeSován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

176. Jan z Chlévského purgrmistrovi a konše-

lem msta Meziíí a nuzným a chudým do špi-

tále Všech svatých téhož msta Meziíí své

vlastní ddiestvie, ves Newštich a "ves Krylvicz

se vším jich píslušenstvím, s lidmi platnými i

neplatnými, s robotami, s rolí oranú i neoranú,

s vodami, s potoky, s mlýnem pod Krylvicemi.

s lesy. s háji. s chrastinami, s pastvami, s past-

višemi, s lukami. s úvary, se vším plným pan-

stviem i se všemi svobodami, s požitky i užitky,

kterýmiž by koli mény mohli menováni býti.

') Viz pozn. u

*) ást Tasova.

165. 3
) Za tím nepetržená slova teli pt lánv.
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s mezemi, s hranicemi, tak jakož jsem toho zbo-

ží sám požíval a držel, k emuž jsem tu právo

jml, nic sob') ani svým erbóm ani budúcím

práva, panství ani vlastenstvie nepozóstavuje, to

vkládám ku pravému ddinému držení.

í?7. Vratislav z Pernštajnu Vilémovi z Pern-

štajnu hrad Pernštajn se vším jeho píslušen-

stvím i to všecko, k emuž právo má a což má
neb jíniti bude, takovú mierú, jestliže by jeho

Pán Buoh smrti bez synuov") uchovati neráil,

aby na to všecko spadlo, pak-li by syny 3

) jml,

aby byl jejich mocným poruníkem, a neucho-

val-li by Buoh synu jeho, tehda to na spadnuti

má a spadá, ve dsky vkládá a vpisuje.

f. 16 v. 1?8. Jan z Geršpic Jindichovi Spanovi, mše-
ními brnnskému, Regin, manželce jeho vlastni,

a jejich erbóm, kteréž mají nynie spolu a potom

jmíti budu, ve vsi v Trúbšt devt lánuov, dva

celá podsedky a puol druhého podsedku, zahra-

du, dv tvrti polnic, krmu, hivnu lesní platíc,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oraná, s inži 1

), s lesem, s mezemi, s hranicemi i

se vším právem, panstvím a píslušenstvím, ja-

kož otec muoj držal a k emuž já tu právo mám
po svém otci, nic sob ani svým erbóm nepozó-

stavuje, ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému

ddicstvie.

í?9. Jctich z Evane Jiíkovi z Jempniky a

jeho erbóm své vlastní ddicství, ves Evane a

tvrz i se dvma dvoroma a což k tm dvoróm
písluší, s jedním lánem v Ocmanicích <a j kap-

lanstvím naším v msteku Tasov i s domem tu

v Tasov i s dvma lovkoma na Malej Stran,5

)

kteí platí kopu platu roního, .? láznú svobodnu,

kteráž ku kaplanstvie písluší,>") a jakož jsem

sám držal, i j dvorem1
) v Kamenném, i lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s lesy, s háji, s chrastinami,

s potoky, s eku, s mezemi, hranicemi i se vším

plným panstvím a píslušenstvím, což k tm dvo-

róm v Evani i k jiným dvoróm písluší a

v svých mezách a hranicích záleží, nic sob ani

svým erbóm a budúcím nepozóstavujíc, to všecko

právo vkládám ku pravému ddicstvie a ve dsky

vpisuji, a jestliže by to zboží kde ve dskách bylo

a mn slušalo, to tímto vkladem mrtvím.

Í80. Anežka z Pivína Václava z Pivína, bratra

svého, na vsi Slavíkovicc, Otmice a Curovice, na

to na všecko, k emuž tu právo mám aneb míti

budu. pijímám na pravý a jednostajný spolek.

181. Václav z Pivína Aniku, sestru svá, a

Anežku, manželku svú vlastní, na vsi Slavíko-

vice, Otmice a Curovice a na to na všecko, k e-
muž tu právo mám neb jmíti budu, pijímám na

pravý a jednostajný spolek.

182. Dorota z Popvek pijímá na pravý spo-

lek Jana Žabického z Martinic a jeho dti na

Popuovky pod Šípnn, k emuž tu právo má.

,A,183. flnno Domini Mi°CCCC°LXXXI, in f.l? v.

esto sancti Galii [ió. íjna 1481] celebratum est

colloquium generále dominorum baronm in ci-

vitate Brunensi presidentibus: in Christo reve-

rendo pate et domino, domino Prothasio, epis-

copo Olomucensi, domino Cztiborio de Czim-

burk, capitaneo marchionatus Moravie, domino

Wilhelmo de Pernsstayn, supremo camera-

rio czude Brunensis, domino Wenceslao de

Ludanicz, supremo czudario eiusdem czude, et

Thobie de Monte Gigantis, prothonotario thabu-

larum marchionatus Moravie, domino Pertholdo

de Lipa, supremo maressealko regni Boemie, do-

mino Markvvardo de Lompnicz, domino8
) Her-

rico de Lichtnburk, domino9
) Wenceslao de Boz-

kowicz, supremo camerario czude Olomucensis,

domino Johanne de Lichtnburk. domino Johanne

Kuna de Cunstat, domino Hynkone de Wald-

stayn alias de Brtnicza, domino Erhardo de

Cunstat, domino Alberto seniore de Ssternberk,

domino Ulrico de Bozkowicz, domino Alberto de

Bozkowicz, domino Hynkone de Waldsstayn

alias de Zelowicz, domino Boczkone de Cunstat

alias de Buzow, domino Johanne de Zirotin, sup-

remo czudario czude Olomucensis, aliorumque

baronm ibidem presidencium.

184. Jan z Lechovic Ctiborovi z Uponšic a f. 18

jeho erbóm puol dvora v íanech s lidmi i se

vším píslušenstvím, tak jakožto sám držal, ve

dsky vkládá a vpisuje ku pravému ddicstvie.

Mežován.

185. Zygmund z Vojslavic Janovi z Lompnice

Meziískému a jeho erbóm dva lány bez tvrti

v Krasonicich vkládá a vpisuje ddin.
186. Jan Babka z Senice vkládám Markvartovi

z Lompnice a erbóm jeho a vpisuji ku pravému

ddicství hrad Trmaov, pustý, na Vnín s lidmi

a lovka v Hlubokém a kostelní podací, s lesy.

s chrastinami, s lukami a s ochozy, s rným le-

sem u Jenie ku pravému držení a požívaní, a

') Za tím. na poátku nového ádku, nepetržené stovo

-) syn opraveno touž rukou ge slova dtí.
3
) Napsáno touž rukou na míst zásti vyškrabaného

slova dti a k této i pedcházející oprav na okraji ista

cancellacio non preiudicat.

*) Od slova iní, mužského rodu.

5
) ást Tasova.

") Na okraji toto vymazání jinému vkladu neškodí.

") Místo pvodního dvory. Opraveno po zápise v ZDB
kniha XVI, .IOJ, kterým se Jiík z Jemnický jednoho ze

dvou dvor v Kamenném zekl.

s
) Pipsáno touž rukou na konci ádku.

») Touž rukou nad ádkem.
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emským, mám t<

svými vedle práva .1

mí I

18?.

e \ mih píslušen-

ou in

jeho erbóm vpisuje ku

pravému ddicst\ i.

188. . dcera nel

,!(//< knze lasa.

biskuf lesk olomúcských 1

) vsí

stolni ddinj jeho ko-

ijjasnjšího knížete a pána,

markabie morav-

. biskupského /:•/ právo zem-

toho list I ve dskách pán
Prokových z Kunstátu vepsán jest,

1
) takováto

mierú, <//'.v jemu zase, knzi biskupovi a jeho ko-

stelu, ívu biskupském ves Tuapyzdesk
nských vymazáno bylo. tak jakož ji on, Vi-

lém, ddin ml, se vším právem krom desíti

hiven, kteréž sluší k svatému Janu v Brní

e a vymazala jako pravá ddická otce své-

ho též právo jako nahoe.

189. Jindich z Rosiky a z Ochoze Hynci

z Kukvic a jeho erby na ves Ochoz a na dvuor a

na to na všecko, což k tej vsi a k tomu dvoru

od staradávna píslušalo a písluší, pijímá na

pravý spolek.

190. Arnošt z Medlova. Hynek z Olbramic Cti-

borovi a Janovi z Uponšic a jejich erbóm tvrz

v íanech s dvorem, s jedenásti lány, s sedmi

podsedky, s kostelním podacím a se vším píslu-

šenstvím, tak jak jsme to sami držali. nic sob
na tom ovšem nepozóstavujíce, ve dsky zemské

vkládáme a vpisujem ku pravému ddieství.

f. 18 v. 191. Zigmund Rubáš z Hrádku Katein z Rá-

manželce svj vlastní, deset kop groši pla-

tu roního ve stu zlatých a ve XXX 1 11 zlatých

dobrých uherských na vsi Chvalecín i na tom
na všem píslušenství, což k tej vsi od stara-

dávna písluší, vkládá ku pravému jejímu vin-

nému právu. Píjemci toho sám Zigmund na

ostatek statku svého se uinil.

192. Adlika a Marta, sestry vlastní z Kvío-
vie. Filipovi Bulovi z Boitova a jeho erbóm d-
dieství své vlastní, deset lánuov ve vsi Kojetín

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú. s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s le-

chrastinami, s horami, dolinami, s ekami,
s chrastinami, s úroky, inžemi, s mezemi a hra-

nicemi i se vším plným panstvím a píslušen-

stvím, jakož jsme to sami držali, nic sob tu prá-

va, panství ani kterého vlastenství nepozóstavu

jíc ani zacho \v ve dsky vkládáme a vpisu

jem ku pravému ddieství a ddinému diveni.

193. Miroslav Janovi z Lichtnburka

i, Matle a Fajtle, v Vrahoviclch se

\miii právem a požitkem, tak jako/ jsem sám

1 požíval, nic sob ani erbóm svým tu ne

zachovávaje, jakož jsem sám držal, ve dsky vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddieství.

194. Porota; Zerav pijímám na pravj spo

lek dti své Jana, Hinda, Petra a Zbyka z Krá

lic na to ihi všecko, což mám neb jmíti budu.

195. Katruše z MeziboH Vratislavovi z Pem-

štajna a jeho erbóm ves Stítež a dvuor v Pavlo-

vikách se vsím píslušenstvím, jakož od stara-

dávna k té vsi a k tomu dvoru písluší, nic sob
tu prost nepozóstavujíci, jakož jsem to sama

držala, než to všecko vkládám a vpisuji ku pra-

vému dédiestvie.

196. Elška z Jeršpic Kateinu z Minic. máte
svú. na dvuor v 1 'opicích 1 na desátek vinný i na

to na všecko, což tu mám a k emuž právo mám tu

\
1 'opicích po svém otci. pijímám na pravý

spolek.

Meiován.

197. Dorota z Ostrožnice z véna svého na

Pedkov, šedesáti kop groši dobrých stíbrných,

na kteréž pijata byla od Machny z Chrud-
chrom, matee své, na spolek, z toho vkládá a

vpisuje sto zlatých dobrých uherských Jiíkovi

z Plave, muži svému, a jeho erbóm a tím ru-

kojmie své vyvozuje.

Meiován.

198. Hynek z Valdštajna a z Brtnice Putovi

z Lichtnburka a jeho erbóm hrad Sádek s tím se

vším, což k tomu písluší, s dvory, s rybníky,

s lesy, s háji, s horami, dolinami, s potoky, s e-
kami, se vším píslušenstvím a se vsmi k nmu
píslušnými, totiž Kojeticemi, Rokytánk Horní

1 Polní a v Lovkovicích puol sedma lánu a tvrt.

což k tomu jest, s dvory jejich kmetcími osedlý- f. 19

mi i neosedlými, s rolími oranými i neoranými,

s hranicemi a mezemi, se vší zvolí, což k tm*)

všem a k tomu zboží svrchupsanému od stara-

dávna písluší, i se tmi mlýny blíž u hradu le-

žícími, se vším plným právem a panstvím, nie-

hož tu sob ani braróm mým, ani erbóm budú-

cím našim nieho evymieuje ani pozóstávuje

práva ani vlastenství nižádného, vkládám ku pra-

vému ddieství.

!'i i trhán.

199. Marta z Jestebí pijímám na pravý spo-

') Latinské ZDO XI, str. 431, . 125.

-) Tamlé.

3
) T. j. k minoritskému klášteru s I

Srov. latinské ZDB XIII., str. 403, . is8.

*) Za tím petržená slova vsvém.
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lek syny své Mikuláše a Viktorina z Jestebí na

to právo své všecko, kteréž mám na dvoe v Je-

stebí, nic sob nepozastavující ani vymieujíci.

200. Kateina z Jestebí sestencem svým Mi-

kulášovi a Viktorynovi z Jestebí svuoj ddiný
dvuor v Jestebí. Prostední, se vším panstvím a

píslušenstvím, jakož v svých mezách a hrani-

cích od staradávna len dvuor záleží, nic sob
panství ani vlastenství nepozóstavujíc, to všecko

'vkládáni ku pravému ddieství, a byl-li by ten

dvuor ve dskách nevymazán, to tímto vkladem

mrtvím a moím.
201. Veronika z Bezdkova pijímám muže

svého Mikuláše z Bystice na svj dvuor ddi-
ný 1

) tu v Bezdkov, kterýž jest na m 2
) spadl

po strýci mém po Petru, eeném Marek, i na to

na všecko, což mám neb jmíti budu i což k tomu

od staradávna písluší.

202. Ctibor z Cimburka a z Tovaova a Elška

z Meli, manželka jeho, Šepánovi, Janovi, Al-

brechtovi a Václavovi, bratím ~ Lompnice, to

všechno právo své ddiné, kteréž Znata z Meli
a z Prus, otec muoj, Elšky, právem zemským
obdržel na Mstjovi z Skína zvodem, odhadem

a piddním na hrad Námši,*) na msteku
Byteši, na všech Xámši. Zahrádce, Víceuieíeh.

Ocmanicíck, Záblatie, Bezce, íkov, Hemani-
eíelt, Otratieích a pustu ves Pibyslavice a na

Krokoín. což tu práva páni námší mají neb

jmíti mohu, a na rybnících, ekách, dvoích, ho-

rách, lesích, mlýních. lukách, dolech, haltéích,

pastvách, pastvištích, potocích i všech mezech

toho zboží kro))i vnných práv a jiných zástav,

ty sob sami istiti a vyplacovati ma[jí], tak

jakož jsme sami držali a požívali, nic sob ani

svým erbóm nepozstavujíc. vkládáme a vpisu-

jeme ve dsky ku pravému jich ddinému jmní
a držení.

203. Ctibor z Cimburka a z Tovaova, hajt-

man margabstvie moravského. Jindichovi z Dú-

bravice a Lickovi z Lile a jich erbóm vsi Bohu-

šice a Kunuovky s tvrzištm, s dvorem, s lesy.

s lidmi platnými i neplatnými, usedlými i ne-

usedlými. kostelní podaeí v Kunóvkách a v Mú-
inov lán a podsedek, jakožto Budivoj Koka
z ían v držení byl, erbuov nemaje je jakožto

rukojmie zmocnil a Jindich a Licek jmenova-
F. 19 v. ní, ! jsúc za Budivoje rukojmie a erby jeho. sami

se jistci zdlali a zdlati se moseli a statek Budi-

vojuov zpravovati, a z rozkázaní panského Cti-

bor jako hajtman jim. Jindichovi a Lickovi,

vkládá a vpisuje ku pravému jich ddinému
držení a jmní.

Petrhán,

204. Jindich z Dábravice, Licek z Lile a Ho-
strádek, rukojmie a Zprávce za Budivoje Koku.
umrlého, Rackovi ze Zborovic a jeho erbóm za

zboží Kunóvky, [ves I pustu i s tvrziskem a

s kostelním podacím, ves Bohušicc také pustu,

v Mínov lán a podsedek, s tím právem, jakož

nebožtík Budivoj držal a požíval, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú. s in-

žemi, s úroky, poplatky, s dvory, s robotami,

s lukami, s pastvišemi, s lesy, s horami, s háji,

s chrastinami, s rybníky, s rybniištmi, s mlý-

ny, s vodami tekutými i stojatými, s požitky a

užitky i se vším plném 4

) právem, panstvím a

píslušenstvím starodávním, s mezemi a hrani-

cemi, jakož to svrchupsané zboží v svých me-

zách a hranicích záleží a jest vymezeno, tak ta-

ké Janovi, Sobínovi a Mikulášovi a erbóm jich

ze Zborovic5
) vkládáme a vpisujem ku pravému

ddieství.

205. Knz Augustin z Budce a Dorota z Budce

Hynkovi z Valdštajna na Brtnici a jeho erbóm

zboží, kteréž jim pistiženo panským nálezem

v nedílnosti, ves Starú íši. ves pustu Lipuovce

a druh pustu ves, Veselé, se vším jich píslu-

šenstvím, což od staradávna k tomu písluší a

což jsme práva6
) tu jmli, s rybníky, s lesy. s lu-

kami, nic sob tu nepozóstavujce, ve dsky zem-

ské vkládají a vpisují ku pravému ddieství.

206. Aleš Heruolt z Herultic vkládá a ukazuje

vno žen svj Ann 7
) z Vojislavic, sto a pta-

dvadceti zlatých na dvoe v Herulticích i na vsi

také Herulticích s úroky i se vším plným pan-

stvím, nic nevynímaje. ku pravému vnnému
právu. Píjemci toho Gedeon z Olešnice.

207. Jiík Šváb z Lanova Jindichovi z

echtína a jeho ddicóm ves Hrubice a dvuor

s mlýnem a s mlýnišem. se vším právem, pan-

stvím a píslušenstvím, tak jakož od staradáv-

na v sob jest vymezeno, nic sob ani erbóm

svým tu nezachovávaje, vkládá a vpisuje ku pra-

vému ddieství, k jmní a požívaní.

208. Hynek z Valdštajna a z Brtnice Porot

z Lípy, manželce svj vlastní, na vsi Opatové a

na vsi v Starej íši a což k tým všem písluší

od staradávna, tisíc zlatých dobrých uherských

vkládám ku pravému jejímu vnnému právu.

Píjemci toho sám Hynek z Valdštajna jsem.

') V orig. diediezzný a to opraveno touš nikou z die-

dieznie.

) Opraveno lou rukou ze slov nanic.

1

í
' orig. na Miessczi.

') Tak t' originále.

"•) ze Zborovic touž rukou nad ádkem.
c
) pr opraveno touš rukou se slova tu.

") Opraveno touž rukou ze slova panij.
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1 ,ist na MilešoN ice.

_•!»<). ' ni. .nu uhei

k> král, margabie moravský, lucemburskj

imujem

tímto listem všem \- istúpiv p<

slovu: vrni náš

milý, pokorn abychom jemu

, h < a na puol

f.2<>
'':'» a ve

, margabí*)

o .«• r»r/ 1 nkdy slovut-

ných brati vlast

nich. .j po slovutné 1 )
jich, z Vítovic,

milostiv dáti ráili. My pak. nachýleni jsúc

k slušné prosb jeho, znamenavše také a vskut-

ku shledavše mnohé vrné a ustaviné služby,

kteréž nám inil jest. ini a initi nepestává, i

chtíce jemu vdnost toho. jakož slušné jest.

.ti. a aby nám a potomkóm našim, mar-

kabím moravským, na potomní asy mohl a ml
m tím povolnji initi a slúžiti, s dobrým

rozmyslem a mocí naší královskú, jakožto král

a margabie moravský, dali jsme a tímto

íme jmenovanému Janovi Kropáovi

a jeho erbóm i tomu. ktož by tento list jml

s jejich dohru vuolí, všecko právo naše na nás

spravedliv spadlé, kteréž máme aneb míti mó-

žem na svrchupsaných všech Milošovicich
1
) apuol

sedmu lánu v msteku Pediedíni a vsi Lhot')

se všemi a všelikými jich píslušnostmi a d-
chody malými i velikými, jakými ž koli mény

mohú býti menovány, tak jakož od staradávna

v jich mezech vymeny jsú a vysazeny, ku pra-

vému jmní, drženi a požívání bez naší, budú-

cích našich, margabí moravských, i jiných všech

lidí všeliaké pekážky. Tomu na svdomí peet

naši královskú kázali jsme zavsiti k tomuto

listu. Dán v Rakersspurku v sobotu ped veliko-

noní nedlí [21. dubna //.v//, let božích tisícího

tyrstého a osmdesátého prvního, království na-

šich uherského tvrtého a dvadeátého a eského

dvanádstého.

Mežován.

Ten list z rozkázaní téhož krále pan Ctibor

z Cimburka a z Tovabva, hajtman margabství

moravského, skrz posly pana Jana Berku z Du-

be a pana Karla z Vlašim vložen jest
7
), z

:šak ten

vklad listu krále Jiího, kterýž svedší nápadu na

Pediedín a Dašicích, k škod býti nemá. le

smi slané pany. kto k tomu právo -

jmíti bude a provede.

210. lan Kropái s Nevdomí Margret

inželce svj vlastní, pt hiven platu roi

mho v padesáti hivnách groši stíbrných na vsi

Milošovicich 1 na její všem píslušenstvím*) vklá-

dám ku pravému jejímu vtrnému právu. I 'i i

jemí toho sám Jan Kropá n:i ostatek statku

svého.

Meiován.

211. Jindich z echtína vkládám a vpisuji

1 lee svj Margret z Jempniky, sto

.1 \X\" zlatých na dvoe i na vsi Hrubicich,

k vnnému právu, Píjemci toho Jan /. Jemp-

niky.

212. Margreta z Sskídlovic Jiíkovi z Miro-

slav a jeho erbóm své vlastní ddieství, puol

druhého lánu a dva polní podsedky v msteku
v Vrbici, a to na tch lidech, zejména na Kosla-

rovi a na Reychpertlovi, kteížto lidé úroního

platu platí puol druhé kopy groši, a ve vsi Vra-

hovicich také puol druhého lánu na tch lidech,

zejména na Matlovi a na Frognarovi, kteíž také

platí platu roního puol druhé kopy Ki'oší. S plným

panstvím a píslušenstvím i požitky, tak jakož

jsem to sama držala a požívala, žádného sob ani

erbóm svým práva ani kterého vlastenství nepo-

zóstavujíci ani zachovávající, to všecko 'vkládám

ku pravému ddieství.

Meiován.

215. Margreta z Sskídlovic Jiíkovi z Míro- f.20v.

a jeho erbóm své vlastní ddieství. puol

druhého lánu a dva polní podsedky v msteku
Vrbici, na tchto lidech, zejména na Koslarovi a

na Reychpertlovi. kteížto lidé roního platu platí

puol druhé kopy groši, ve dsky vkládá a vpisuje

ku pravému ddieství.

214. Vávra Bohun z Rúchovan Mikulášovi

z Pee a z Tulešic a jeho erbóm dva dvory ve vsi

Ryšicích i s jiným se vším píslušenstvím, což od

staradávna k tým dvoróm písluší, a ve Vsi Pol-

ní, k emuž jsem tu právo ml, s rybníky, s lesy,

s Inkami, pastvami, s lidmi platnými i neplatný-

mi, - rolí oranú i neoranú. s úroky a požitky a

užitky všemi i se vším plným právem a píslu-

šenstvím, nic sob na tom nepozóstavuje ani

svým erbóm žádného práva ani kterého vlasten-

ství. ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému d-
diestvie.

215. Martin z Veselé Martinovi z Ústie a

l
) Opraveno touž rukou ze slova panoše; písmena osse

jsou zpola vyškrabána a na okraji touž rukou: illa abo-

licio non preiudicat.

*) V orig. mmiesteku, možno však také ísli, opra-

vi-li se druhé m na n. mniesteku.
3
) Tak v originále, tu i níže. Je to Pedín.

*) bí opraveno touž rukou : jiného písmene.

5
) V orig. Milošovic.

«) Slova a puol sedmu lánu v msteku Pediedíni a

i Lhot nejsou tu však petržena.
7

) Tak v orig. místo vložil.

8
) Tak v originále.
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Máchne se Všechovic, manželce jeho, ;i jich er-

bm pt lovkv ve vsi l 'eselém a dva podsed-

ky s rolí oranú i neoranú, s užitky a požitky, se

vším právem a píslušenstvím 1

) a panstvím, tak

jakož jsem sám držal po svj matei Bonuši, nic

sob*) práva tu ani erhóm svým nepozastavuje,

to všecko právo své vkládám ku pravému d-
dieství.

Mešován.

216. Jiík Šváb z Lanova Gedeonovi s Oleš-

niky a jeho erbóm ves Jemnici s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami. s pastvami, s lesy. s háji. s vo-

dami tekutými i netekutými, s potoky, krom
toho puol tvrtá lánu, kteí k tvrzi Moravicipíí-

slušejí, s mezemi, s hranicemi i se vším píslu-

šenstvím, nic sob ani svým erbóm nepozóstavu-

je panství ani vlastenství, to všecko vkládám ku

pravému ddieství.

217. Margreta z Sskídlovic Jiíkovi z Miro-

slav a jeho erbóm puol tvrtá lánu ve vsi Miro-

slavi, vnné právo, kteréž jsem mla po svém ma-

i Hronovi3
) z echoovic, v osmdesáti kopách

grošuov penz obecních, osm kop platu, to všecko

právo vnné a k emuž jsem já tu právo jmla po

muži svém, nic sob práva na tom nepozóstavu-

jíc, vkládám a vpisuji.

Mfeiován.

218. Margreta z Sskídlovic dvoru a dvú pol-

ních podsedkv 7' msteku Vrbici, kterýž dvuor

na m pišel po mém bratru Bucku z Sskídlo-

vic jako ddice, se odpisuji a odíkám, a by

kde ve dskách bylo nalezeno, aby tímto bylo u-

mrtveno a umoeno.
2Í9. Alena Z Martinic na vsi Surovicích z'no

sv ve dsky vkládá Dobešovi a Benešovi, bratím

z Boskovic, a jich erbóm k vnnému právu.

220. /innorum Domini millesimo CCCC°-
LXXXII , dominico in conductu pasche [14.

dubna 1482] in civitate Brunensi celebratum est

colloquium generále dominorum baronm, in quo

presidebant hi iníraseripti, videlicet: reverendus

in Christo pater et dominus, dominus Prothasius,

episcopus Olomucensis, dominus Stiborius de

Cimburg alias de Thowaczow, capitaneus mar-

chionatus Moravie, dominus Pertoldus de Lippa.

supremus marescalcus regni Boemie, dominus

Wilhelmus de Pernsstan, supremus camerarius

czude Brunensis, dominus Wenceslaus de Luda-

nicz, supremus czudarius eiusdem czude Bru-

nensis, et famosus Thobias de Monte Giganti-.

prothonotarius thabularum marchionatus Mora-

vie, dominus Markwardus de Lompnicz, domi-

nus 1

) Johannes Kuna de Cunstat, Hemericus de

Lichtemburk. dominus Johannes cle Lichtm-

burg, dominus Wenceslaus de Bozkowicz, supre-

mus camerarius czude Olomucensis, dominus

Hynco de Waldsstayn alias de Brtnicza, domi-

nus Gimramus de Dubravicza, dominus Alber-

tus de Šternberk senior, dominus Albertus de

Bozkowicz, dominus Hynco et Sigismundus,

fratres de Dubrawicza, dominus llemerichus

Putha de Sowinecz, dominus Putha de Lichtm-

burg, dominus Wratislaus de Pernsstayn, domi-

nus Ludowicus de Wa[i]ttmille, dominus Geor-

gius Tunkl de Brniczko senior, dominus Johannes

de Zirotin, supremus czudarius czude Olomucen-

sis etc.

221. Jan z Šelmberka Albrechtovi z Boskovic f.21v.

a jeho erbóm ves Spišov s lidmi platnými i ne-

platnými, s inži 5

), platy, poplatky a užitky, s le-

sy, s chrastinami, s lukami, s pastvami, s rybní-

ky, s rybniišemi i se všemi potok)', s vodami

tekutými i netekutými, s horami, s doly i s puš-

inami i se vším jiným píslušenstviem, což k té

vsi od staradávna slušalo a písluší, s mezemi,

s hranicemi, jakož ta ves od staradávna v svých

mezech a hranicích záleží, ve dsky vkládám a

vpisuji ku pravému ddieství.

222. Jan z Šelmberka Václavovi a Jiíkovi,

bratím Syrovátkám ze Lhoty, a jejich erbóm své

vlastní zbožie a ddiestvie. hrad a ves Habrova-

ny s dvorem, s rolí oranú i neoranú. s lidmi

platnými i neplatnými, s mlýnem, s inžemi, s po-

platky, s robotami, s rybníky malými i velikými,

s rybniišemi, s potoky, s vodami tekúcími 1

stojícími, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

s lesy, s háji i s chrastinami, s horami i s dolina-

mi, s mezemi, hranicemi i se vším plným pan-

stviem a píslušenstvím i se všemi také užitky a

požitky, kterými koli se jmény mohu menovati.

tak jakož jsem sám držal a požíval a jakož ten

hrad a ves nebo to zboží v svých mezách a hrani-

ciech záleží a jest vymeno, nic hole nevymie-

uje ani kterého práva, panstvie a vlastenstvie

tu na tom sob ani erbóm svým nepozóstavuje

ani zachovávaje, ku pravému ddiestvie a pan-

stvie a svobodnému držení ve dsky vkládám a

vpisuji.

223. Jan z šelmberka Hyncovi z Kukvic a

z Rosic a jeho erbóm a budúcím ddiestvie své

vlastní, tvrz Popovice se vsí Popovici, s dvorem.

s kostelním a kaplanským podacím tu v Popovi-

') Za tím petržené slovo právem a na okraji loni

rukou non preiudicat.

2
) Za tím petržené slovo ani.

') Opraveno touž rukou z pvodního v Hronov.

') (' oriji. d. doplnné touž rukou, a tak i dále až

ješt pi dominus Putha de Lichtmburtr.

s
) Od slova Hni, mužského rodu.
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ciech s mlýnem pod tu \

mlýnen ves pustu f?o lidmi

oranú 1 neoraná,

1. kterýmiž

mohu mo ybnik) . ryb-

lukami, pastvami, pastvišemi, - lesy,

- horami, údoli-

nami, s mezemi, hranicemi 1 se vším jiným pí-

idávna

písluší, s plným právem a panstvím, nic sob

ani erbóm svým na tom práva nepozóstavuje,

nu a vpisuji

Ku pravému ddicstvie.

224 vlastní,

dobré pamti Oldich

ie 1 o všecky vci,

nic mezi sebú nepozóstavivše, s bratrem svým a

em našim, s Václavem z Maiše, 1 což se

emu, >tryci našemu, na díl dostalo, jakožto

i s tím dvorem pustým,

Manšuov, i s rybníky a ves Vesce

s jejím píslušenstviem, toho se odpisujeme a

odíkáme i všeho zbošie jeho, které/ má neb

jmiti bude. :i nemáme se na ani na jeho erby

vn víc o nic nenavracovati').

22^. Václav z Maiše, jakož se jest dostalo

bratrancem mým Hynkovi a Oldichovi z Ma-

nze na jich díl, ves Radkov se vším píslušen-

stvím, což jsme sami drželi v Nové íši, tvrz

- dvorem, s rybníky a drahý dvuor, jenž slov

ijšicích, s tím se vším, což k tomu písluší.

ves Vilémce s tím se vším, co jsme my tu sami

ilržali. toho se všeho odpisuji a odíkám, že já

ani erbové moji i tudiež budúcí moji nemáme se

na to navracovati žádným obyejem ani žádným

právem vné.
226. Machna ze Zhorce pijímám na pravý

spolek Jana Koasa z Vydi, muže svého, na své

ddieství, na Jihlavku se vším píslušenstvím, i

na to na všecko, což mám a k emuž právo mám
neb jmíti budu.

'•22 227. Jan Koas z Vydi pijímám na pravý

spolek Máchnu ze Zhorce, manželku svú, na své

ddieství. na Knihnice se vším píslušenstvím. 1

na to na všecko, což mám neb jmíti budu, tak.

jestliže by Pán Buoh nám spolu s manželku mú
dti dal. tehda tento spolek dtem našim k žádné

škod býti nemá. než dti moji mají erbové býti

k statku mému.
22S. Václav z Vydi Janovi Koasovi z Vydi,

synu svému, a jeho erbóm ves Knihnici s tvrzí,

s dvorem poplužným, s rybníky, ves Bozsou-

Riidjoviky. s rolí oranú i n<

s horami, doly. s lesy. s lukami. s pastvami.

- pastvišemi 1 se vším píslušenstviem, \ týchž

.1 hi anicich, jakož jsem t" ám di al < "1

ávna, ku pravému ddicstvie, na tom sob

žádného práva, panstvie nepozóstavuje ani které

dsky vkládám a vpisuji.

22'». Jan Koas z Vydi, jako mi jest otet

muoj Václav z Vydi dal za muoj oddíl ves

Knihnici se vším píslušenstvím, tak jakož jest

sám držal, nic sob na tom nepozóstavuje ani

svým erbóm, ani kterého vlastenství, jakož jsem

ja sám za SVUOJ oddíl pijal dobiovohu,

více k jeho stal ku ádného práva nemám, kterýž

má neb jmíti bude, a toho se VŠeho odíkám a

odpisuji dskami zemskými.

2>0. Václav z Vydi Porotu z Hostšova,

manželku svú, do jejího stavu promnní, a /'</

via z Hostišova, švagra svého, ,'iiiíe mocné po-

runíky dti svých i statku svého, k emuž prá-

vo má neb jmíti bude

2"?!. Burian z Borovné pijímá na pravý spo-

lek Jana Koasa z Vydi na své na vlastní d-
dieství. na Borovnú, i na to na všecko, což má
neb jmíti bude.

232. Bohuslav Boita z Budce pijímá na pra-

vý spole': Bohuslava z Bhaova na Budce, na

Mcziíiko. na Bítovánky i na to na všecko, což

má neb jmíti bude.

Meíován.

2"?>. Hynek a Oldich, bratí z Maiše, klad

ve dsky Jindichovi z Hradce a jeho erbóm ves

Radko:' s polovicí podacím kostela v Radkov.
s lidmi platnými, s lesy. s rybníky, s potoky i s tím

-e \ ším. což od staradávna píslušalo, v tch 111c-

zech a hranicích, nic sob na tom nepozóstavujíc

ani svým erbóm, ani žádného zvlášenství,

tak jakož jsme to sami držali, a jestliže by nám

kde ve dskách stálo, což k té vsi Radkovu pí-

sluší, že se toho odíkáme a odpisujeme, že my
k tomu žádného práva nemáme.

2>4. Hynek z Maiše Katein z Bolíkovic,

manželce svj, v Nové íši tvrz s dvorem, s lid-

mi, což jich tu má, s rolí, s lukami, s rybníky,

s lesy. s potoky a 7' Vilémi dvuor se vším pí-

slušenstvím i s tmi se všemi lidmi, kteréž tu

v Vilémi má. nic sob na tom zbožie užitkuov

ani požitkuov nepozóstavuje ani svým erbóm.

než to všecko právo a panstvie ve stu kopách

s,
r roší dobrých ku pravému jejímu vnnémn prá-

dsky zemské vkládám a vpisuji. Píjemci

P iho vna Oldich z Maíže.
Petrhán a na okraji Jan z Perfnštejna],

2~yý. Hynek Petra z Bohušic Elšce z Petrov- f.22v.

ce3) (7 z Višového, manželce s\ej vlastní, puol

osma sta zlatých dohrvch uherských na tvrzi a

') Tak v originále; ;• . 22$. navracovati.

>rig. ves z Bozsoudov.

3
) ov tou: rukou nad ádkem.
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návsi Bohušiciech, na rybnících, na lesiech i na

všem píslušenstvie ku pravému vénnému právu

ve dsky vkládám a vpisuji. Píjemci toho vna
sám já, Hynek svrchupsaný, jsem na ostatek stal

ku svého a Johanka z Bohušic, máti jeho.

Mfežován.

236. Elšlea z Trúbska pijímám Martina z

Trúbska, syna svého, na pravý spolek na to na

všecko, což tu v Trúbše a k emuž právo mám.
Mfežován a na okraji Jan z Zerotfna.

237. Jan Plachý z Vodrad vkládá a vpisuje

dvuor i se vsí Horním Chlévským, ves pustu

Staré Chlévské, s rolí ornú i neornú, s lukami,

s pastvami, s lesy, s vodami tekutými i stojatý-

mi, s mezemi, hranicemi i se vším plným právem

a panstviem, což k tomu dvoru a k tm všem od

staradávna píslušie a k emuž tu právo mám.

erbóm svým ku pravému ddiestvie, k držení a

požívaní.

Mfežován.

238. Mikuláš z Olféova Hynkovi z Maryše a

jeho erbóm své ddiestvie, ves Martinice s dvo-

rem, s lidmi platnými, s rolí ornú i neornú, s le-

sy, s rybník}-, s rybniišemi, a zvláše rybník

Krasonicský, s potoky, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s horami, s doly i s dvorem

v Stojšicích i s tím se vším, což k tomu zbožie

písluší, v tch mezech a hranicích, jakož jsem

to sám držal, s plným panstvím a píslušenstvím

i právem, nic sob ani svým erbóm na tom ne-

pozóstavuje, to všecko ve dsky zemské vkládám

a vpisuji ku pravému ddiestvie a držení.

239. Jan Kropá z Nevdomí Margret z Oj-

nic, manželce svj, puol tetího sta zlatých, kte-

réž jsem vzal nad vno, na vsi svj na Milešo-

vicích vkládám ve dsky zemské a vpisuji.

Mfežován.

240. Anna, Machna a Kateina, sestry vlastní

z Hlohkovan, Matjovi Vackovi z Bezdkova a

jeho erbóm ddiestvie naše vlastní, kteréž na nás

po otci našem spravedliv spadlo, ves Radostice

s dvorem a kostelním podacím, s mlýnem, s lid-

mi platnými i neplatnými, s rolí oranú i neora-

nú, s úroky, užitky a požitky všelikterakými,

s lukami, pastvami, pastvišemi, s lesy, chrasti-

nami, kovinami, potoky, s vodami tekutými i

stojatými, s horami, údolími, s mezemi, hrani-

cemi i se vším jiným píslušenstvím, což k tomu
od staradávna písluší, s plným právem, panstvím,

nic sob práva, panstvie a kterého'") zvláštenství

nepozastavujíc ani zachovávajíce, ve dsky vklá-

dáme a vpisujem ku pravému ddieství a držení.

Mfežován a na okraji Lad[isla]v- [z Boskovic].

241. enk se Zvole pijímám Jana, bratra

svého, ze Zvole, a erby jeho na pravý spolek na

to na všecko, což tu ve Zvoli mám, a na dva

mlýny pod Zvolem a na dvuor pustý tu také po-

de Zvolem.

Petrhán a na oktan Tento spolek jest na to vyma-

zán, že enk uruil jest rnkojniiemi i s erby, a by se-

kto na to táhl, že to zastúpiti má pod Vc zlatými, jakož

sám za též prodal.

242. Ctibor Dbeík z Hartvíkovic a 2 Mistína
Mikulášovi z Jemnický a jeho erbóm své vlastni

ddieství, tvrz s dvorem Benedín, s lidmi used-

lými i neusedlými, j jedním lovkem v Kamen-
ném a puol tvrtá lovka v Chebtov, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s úvary, s pastvami,

s úlehlemi, s rybníky, rybniišemi, s ekami,

potoky, s vodami tekutými i netekutými, s lesy,

s háji, s chrastinami i se vším píslušenstvím,

což k tej tvrzi a dvoru a vsi Benedínu a lovku
v Kamenném a tm lidem v Chebtov svrchu-

psaným písluší od staradávna, s mezemi, hrani-

cemi, jakož vymezeno jest, i se všemi užitky a

požitky, s inžemi, s robotami, kteréž k tomu

spravedliv sú, tak jakž jsme to sami držali, nic

sob ani svým erbóm ani budúcim práva, panství

ani vlastenství nepozóstavuje, to všecko vkládám

a vpisuji ve dsky ku pravému ddieství.

243. Václav z Vahanic manželce své Marget f.23

z Horké LXXX zlatých vna na své polovici, kte-

rúž já tu mám na vsi Vahanicích, na lidech

platných, na horách, lesích, na lukách, na roli i

na dvoe i s tím se vším píslušenstvím, což

k tej polovici písluší, ve dsky vkládám a vpisuji

ku pravému vnnému právu. Píjemci toho pan

Albrecht z Boskovic.

244. Kateina z Popvek Hynka, Viléma a Ji-

íka z Popvek, syny své, na svuoj dvuor, na

puol tetího lánu a na dva podsedky v Popuv-

kách i na to na všecko, k emuž právo má nebo

jmíti bude, pijímá na pravý spolek.

245. Dorothea z Evanic tomu vkladu odpor

inie, kterýž Kateina z Popvek synóm svým

uinila.

246. Jan Jeníek z Olbramic Hynka z Olbra-

mic, syna svého, i jeho erby pijímám na pravý

spolek na Lhotu tvrz a na ves i na dvuor, na ves

Kluov, na ves Lipník i na podací kostelní tu

v Lipníku a na ves Šcepánovice i na všecko je-

jich píslušenství, což k tej tvrzi a k tm všem

od staradávna píslušalo a v svých mezách a

hranicích vymezeno jest, i na to na všecko, kdež

co mám neb jmíti budu.

247. Kateina z Daleína Martina z Daleína,

syna svého, pijímá na pravý spolek na své vno.

na osmdesáte kop, kteréž mám ve dskách za-

psáno na vsi epí a na vsi Skoeticích, než nade-

psaný Martin dcerám mým Katein, Mart a

) Ped lim nepetržené písmenu p a ^a tím nepetržená slova a kterého.
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f.2">v,

vydati po smrti mej po

dvadciti kopách,

.'<\ éušic

ií Kati e jeho \ lastní, .1

jich erbóm se dvorem, s lidmi u-

sedlými 1 s pustinami, - lesy, - lukami, - pastva-

mi, s pastvišemi 1 se mlýnem 1 - tím se vším,

na k tomu Chrústovu písluší a

.1 hranicích vymeno jest, ve

ám .1 vpisuji ku pravému ddicstvie,

.1 jestliže bych kde sama ve dskách mla, toho s«

odpisuji .1 odíkám.

_M'». Machna z Žebtina odpor iní proti tomu

vkladu, kterýž Jan Plachý vložil dvuor se vsi

Horním Chlévským erbóm svým, že ona na tom

vna má padesát kop gr.') drobných penz, a

k tomu se pipovídá pravieci, že jest tu vznesena.

2^0. Knz Prokop, probošt Novej íše, a kon-

vent inie odpor proti tomu lesu, jenž slovo Se,
vkládal / 'áclav z l 'ydí synu svému Ja-

novi Koasovi z Vydi, že oni k tomu lesu lepší

právo mají než on.

2^1. Marto Zolcarová, dcera Kateiny Ryšá-

inie odpor proti vkladu, kterýž jest ui-

nn Regin Španové, seste její, ves Trúbsko, a

praví, že ona k tomu lepší právo má nežli Re-

gina.

2^2. Jan, mlyná z Týnce, Pavlovi z Budjo-

jeho erbóm své vlastní ddieství, ves Koje-

tice a dvuor s rolí oranú i neoranú, s lidmi

platnými i neplatnými, s lesy, s háji, s chrasti-

nami, s rybníky, s potoky, s vodami tekutými i

netekutými, s lukami, s pastvami, pastvišemi.

s horami, s doly, s údolím, s pustinami i s všemi

požitky a užitky, což k tej vsi a k tomu dvoru

od staradávna písluší, i se vším plným pan-

stvím, tak jakž v svých mezech a hranicích vy-

mezeno jest, nic sob ani svým erbóm ani budú-

cím panstvie ani vlastenstvie nepozóstavuje, to

všecko 'vkládám a vpisuji ku pravému ddieství.

Mezován.

255. Pavel z Budjovic pijímám na pravý

spolek Jana c Mladenovic na ves Kojetice a na

ten dvuor, ut supra, se vším jejich píslušen

-i\ un.

PttrMn.

2^4. Regina Herrichšponová odpor inié to

mu spolku, jakož Kateina Ryšánka spolek vlo-

'.do na Rekovice o Vitovice Marti a jí, Regin,

pravieci, že lepší právo má na ekovicích
1. Martin dílu nežli ona, Marta.

2^. Jan Šelmberka I áclavovi z Boskov .1

jeho erbóm ti drajlinky vína a tymetcitma
groši*), má platných na Bojanovicích a na ho-

rách vinných, eených Geyzlar, Goldner, \\in-

terperg a Stumperg, ve dsky vkládá a vpisuje

ku pravému ddinému držení.

Meiován.

256. Anna, lékaka s Meziíí, Percht z Kokor
a Knnrátovi s Miroslav a jeho erbóm ve vsi

Vícenicích puol tetí kopy platu roního v pti a

dvadciti kopách groši vnných ku právu vinné-

mu vkládám a vpisuji,

Mfiován.

257. Alena z Kosova Elšlcit z Kosova a Martu

z Kateinic na své vno, na sto hiven, kteréž

má na Horákové, i na to na vše, k emuž právo

má neb jmíti bude, pijímá na pravý spolek, ne:

toto pozastavuje, což by komu poruila. al>\ to

mu dosti uinili, pokudž její statek statiti muož.
Meiován.

258. Martin z Šašovic*) vkládá Šašovice tvrz

s dvorem a se vsí i s její se vším píslušenstvím a

panstvím, nic tu sob na tom nepozóstavuje ani

žádnému. Sigmundovi z Kladorub a jeho erbóm

ku pravému ddicstvie.

Mížován.

259. Jan a Blud a Zbynk a Petr, bratie

vlastní z Králic, jakož je Dorota z Žeravic, máti

jich, na spolek pijala na všecko, což má neb

jmíti bude, dali jsú jí pinii moc a své povolenie,

aby Záliliuice prodati mohla a s tím uinila, jakž

by se jí zdálo.

260. Petr z Králic Dorotu 2 Žeravic iní moc-

ná porunicí dti svých, a je jmíti bude, a stat-

ku svého; pakli by bez dtí sšel, tehdy statek

jeho na ni spadnuti má.

') Za tím petržená slova z Lanovo.
;

) Touž rukou nad ádkem.

3
) Za tím snad doplniti [jakož],

') í
' orig. Šasovic.
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[Kniha pana Vratislava z Pernštejna

f. 1 l.i „éta Pán tisícího CCCC°90, v stedu ped
nedlí Družebnú ///. bezna 1490] držán jest snm
panský a obecní v mst Brn, na nmž sedli jsú

súdíce tito páni dole psaní a duostojný v Bože

otec a pán, pan Jan, biskup varadínský a olo-

múcský, pan Ctibor z Cimburka a z Tovaova,

hajtman margabství moravského, pan Vratislav

z Pernštajna, najvyší komorník cúdy brnnské, 1

)

pan Václav z Ludanic, najvyší sudí cúdy tejž br-

nnskej, Tobiáš z Hory Obanskej, najvyší písa

desk a práv markrabství moravského, pan Vilém

z Pernštajna, najvyší maršálek království eské-

ho, pan Heralt z Kunstátu, najvyší komorník

cúdy olomúcské, pan Jan Kuna z Kunstátu, pan

Herrich z Lichtmburka, pan Dobeš z Boskovic,

pan Albrecht starší z Šternberka, pan Jan z Du-

be, pan Jan z Lompnice, pan Karel z Vlašim,

pan Jan z Sovince, najvyší sudí cúdy olomúcské,

pan5
) Lipult z Krajku, pan Hynek z Dúbravice,

pan Hynek z Ludanic, pan Pertult z Tvorkova,3
)

pan Stibor z Lantštajna, pan Ludvík z Vajtmile,

pan Jiík Tunkl z Brníka starší, pan Jan z Ze-

rotína na Fulnece i jiní nkteí páni etc.

piv. Léta Pán M°CCCC°90 tito spolkové dole psaní

vloženi jsú skrze Ctibora z Cimburka a z Tova-

ova, hajtmana margrabství moravského:

2. Kateina z Choltic eka ze Zvole na šest

lovkv v Pavlovicích vsi i na to na všecko,

což k tomu písluší, pijala na pravý spolek.

Toho vkladu poslové ke dskám Albrecht z Štern-

berka Holešovský a Jan z Lompnice na Meziíí.
Mežován.

3. Elška z Meli, manželka nkdy Mikuláše z

Drahanovic a z Kobeic, pijala na pravý spolek

Martinu, Znatn a Mikuláše, syny své, na vno.
kteréž má zapsáno na Kobcicích, na sto a na

XXV hiven groši širokých, i na jiné na všecko,

k emuž právo má. Poslové toho spolku ke

dskám Albrecht z Šternberka Holešovský a Jan

z Lompnice na Meziíí.

4. Dorota s Kostelce pijímá na pravý spolek

Jana z Krasovic, muže svého, na Stonaov, na

Radkovicc, na Mitldorf, na Falkov. na Vrbovec,

na Žešovice i na to na vše. k emuž právo má
neb jmíti bude. Poslové tuho spolku ke dskám

Albrecht z Šternberka Holešovský a Jan z Lomp-

nice Meziícký.
Mežován.

5. Elška z Trúbska pijala na pravý spolek

Jana a Martina, vnuky své, Martinovy Páko-
vy syny, z Trúbska, na 1 1

1
'A lánu s kostelním

podacím v Trúbšt a na dva podsedky, na krmu
a na výhni i na to, k emuž kde právo má neb

jmíti bude. Poslové toho spolku ke dskám jsú

Albrecht z Šternberka Holešovský a Jan z Lomp-
nice Meziíský.

List na Evanice.

6. My Matiáš, z boží milosti uherský a eský f.2

král etc. a margabie moravský etc, oznamujem

tímto listem všem vóbec, ktož jej uzí nebo túc
slyšeti budu, že jest pedstúpil ped nás urozený

Vilém z Pernštajnu, najvyší maršálek království

eského a najvyší komorník desk a práva brnn-
ského, vrný náš milý, i zpravil jest nás, kterak

má a drží msteko Evanice s mstekem Rú-

chovany a vsi Litobratice a Nykulcice a hrad

zboený Rabštajn, k nmuž jsú dv vésce, Doko-

vaný a Hemanice, a že by ta dv msteka i ty

vsi nám jakožto králi eskému a margabí mo-

ravskému ddin píslušely a že on toliko to

všecko, což se nahoe píše, zápisem od pedkuov
našich, králv eských a margabí moravských

drží, s pilností nás prose, abychom jemu a jeho

erbm jmenovaná zboží z
1 ddieství dáti ráili.

My pak, vzhlédše na jeho pokornú prosbu, vá

živše také jeho znamenitých služeb, kteréž jest

nám inil [v] užitek, a aby nám tím snažnji a

ochotnji je na potomní asy [initi] usiloval,

jemu tu milost uinili jsme a iníme a jemu ta

msteka i s tím hradem zboeným a zbožím

k nmu píslušejícím, jakož se nahoe jmenují,

se všemi k nim píslušnostmi, totiž s rolmi ora-

nými i neoranými, s lukami. pastvami i s past-

višemi. s lesy, s rybníky, s vodami tekúcími 1

netekúcími. s vinicemi i s místy, kdež by vinice

mohly dlány býti. se všemi k tm nahoe psa-

ných msteek, vsí i toho zboeného hradu pí-

slušnostmi dáváme v pravé a zpupné ddieství,

z toho jej* manství a manské povinnosti pro-

púšejíce a ve všem prázna iníce tak. aby jme-

') V orig. Braieyské.
2
) Touš rukou nad ádkem.

3
) Za tím tyi ern namalovaná slova, první pan,

ostatní neitelná.
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•:> Vilém i jdi" ddicové na vní
nám ani budúcím našim, králóm eským a mar-

ni. \ ice povinni neb) li vedle ji

ných m.muv initi, než t.i jmenoval

v tej jiní páni a zemane svá

.h .1 jich obodných a

..ili nynie i budúcn, bez naší
1

)

i budúcich králv eských a margabi morav-

jiných lidi p< ik tak.

, i jeho ddicové

iim budúcím, králóm eským a marga-

bím : tch asto dotených zboží

jiných pánv a zeman, kteíž svá zboží

máji ddiná, initi povinni byli. Protož pika-

m hajtmanu margrabstvi moravského, ko-

morníku i jiným úedníkem desk a cúdy brnn-

najprvé dsk) práva brnnského ote-

veny budu a eenj Vilém z Pernštajna toho

. jemu hned toto naše obdai

s tímto listem i s tmi zbožími nahoe jmenova

nými bez odpornosti ve dsky vložili a vepsali ku

pravému a zpupnému ddicství na vní
jina toho neiníce. A jestliže by asto eený
Vilém komu na toto naše obdarování prvé. nežli

by jemu to ve dsky vloženo bylo, své právo dal

s svú dobru vlí. ten má a jmíti bude též plné

právo ke všem vcem jako on. Vilém asto jme-

novaný. Tomu na p< tvrzení peet naši králov-

ská pivsiti kázali jsme k tomuto listu, jenž jest

psán a dán na Vyškov v stedu den svatého

Františka /./. íjna T486], léta od narození Syna

Božího tisícího tystého osmdesátého šestého.

Toniu listu k vkladu poslové ke dskám dáni od

hajtmana Albrecht z Šternberka Holešovský a

Jan z Lompnice Meziíský.

List na Evanice.

f.l!\. "• My Vladislav, z boží milosti král eský.

margabie moravský, lucemburské a slezské kní-

že a lužicský margabie etc. oznamujem tímto

listem všem. jakož urozený Vilém z Pernštajnu,

najvyší maršálek království eského a najvyší

komorník cúdy brnnské, vrný náš milý. má a

drží nkterá zboží ležící v margrabství morav-

ském, totižto msteka Evanice a Rúchovany a

vsi Litobratice a Nykulice a také hrad zboe-

ný Rabštejn, k nmuž j^ú vésce dv. Dokovaný
a Hemanice, a to drží v zápisích pedkv na-

šich, králv eských a margabi moravských, i

prosil jest nás týž Vilém, abychom jemu ta vše-

cka zboží svrchupsaná s jich píslušnostmi vy-

svoboditi a v ddictví obrátiti ráili, my, hledíce

k jeho vrným a ustaviným službám, kteréž

11.1111 inil, viní .1 umí nepestává, nám vrn
k obecnému dobrému pomáhaje, práce 1 nákla

din svých v tom nelituje, a potom tím lépe ab)

mohl nám slúžiti, znaje milost naši k sob, 1

jsúce k té jeho prosb milostiv naklonni, s do

brým rozmyslem .1 rad vrných našich, mocí

královskú a jako/to margabie moravský timui

Vilémovi, ddicóm 1 budúcím jeho již psaná

zboží, totižto msteka Evanice, Rúchovany a

vsi Litobratice a Nykulice i také hrad zboenj

Rabštejn s vesnicemi Dokovaný a Hemanice,
lidmi kmetcími, ddinami. Inkami, lesy, rybní

k\. potoky, kury, vajci, robotami, vinicemi .1

konen se všemi a všelikými již psaných mste-

ek, hradu a vsí píslušnostmi, poplatky a puo-

žitky, nic ovšem nevymieujíce ani pozóstavu-

jíce, buto že by ta zboží svrchupsaná nám man-

stvím píslušala anebo od margabství morav-

ského, k nmu píslušejíc, zapsána byla. vysadili

isme a tímto listem vysazujem v pravé, zpupné

ttví tak, aby týž. Vilém, ddicové i budúc!

jeho nynie i po vné asy budúcí ta všecka /bo-

ží svrchupsaná s jich píslušnostmi, nic ovšem

nevymieujíce ani pozóstavujíce, jmli, drželi a

jich požívali ddiesky a svobodn, žádných slu-

žeb nám i také budúcím našim, králóm eským
a margabím moravským, ani žádnému jinému

nejsúce odtud povinni initi, ale pi tom tak aby

zachování byli, jako jiní páni a rytístvo, obýva-

jící v margabství moravském, pi svých ddi-
ných a Svobodných zboží,-) kteréž mají v témž

margabství. se zachovávají, bez naší, budúcich

našich, králv eských a margabi moravských,

i všech jiných lidí všeliaké pekážky, pikazu-

jíce hajtmanu i také komorníkem i jiným úed-

níkem! desk obojí cúdy, brnnské a olomúcské.

nynjším i budúcím, když by dsky tch cúd

otevíny byly a týž Vilém nebo ddicové a bu-

dúcí jeho požádali, aby tento list jim ve dsky

vložili, k které cúd ta zboží píslušejí, tak aby

uinili bez zmatku i všeliké odjiornosti a je pi

tom našem vysvobození jmenovaných zboží podlé

toho, jakož se nahoe vypisuje, zóstavili, jinak

toho neiníc, pod uvarováním hnvu a pomsty

naší i budúcich našich, králv eských a marga-

bi moravských. Tomu na svdomí jieet naši krá-

lovskú kázali jsme pivsiti k tomuto listu. Dán
na hrad j>raském na den svatého Štpána (26.

prosince 14S6], léta božího M CCCC LXXX\T\
královstvie našeho léta šestnádstého. Tomu listu

k vkladu poslové ke dskám dáni od hajtmana

Albrecht z Šternberka Holešovský a Jan z Lom-

nice Meziískv.

') V orig. našich. ) Tak ;• originále.
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List na Týnec.

f.l 8. My Matiiiš, boží milostí uherský, eský,

dalmatský. charvatský etc. král, kníže lucembur-

ské, slezské, margabie moravský a lužieský,

oznamujem od sebe a od svých erbuov a potom-

kv tímto listem, jakož urozený vrný náš milý

Henrich z Lichtnštajnu a z Nikolšpurku ten zá-

mek Týna: se vším jeho píslušenstvím od uro-

zeného Jana z Mosnova sob a svým erbóm za

znamenitá summu penz kupil a v svú moc pi-

pravil, toho trhu my jemu a jeho erbóm potvr-

sujem naší zvláštní milostí jakožto král eský

a margabie v Morav, s naším jistým vdomím
a mocí listu tohoto tak, aby on a jeho erbové a

žádný jiný na tom splacování dlužni býti nebyli.

ale ten zámek pi nm, pi jeho erbích a budú-

cích ddin zóstati má i se vším jeho píslu-

šenstvím, tak jakož on to nynie drží, užívá a

požívá, a my se odíkáme i erby naše a budúcí

na tom vší spravedlÍ7'osti, kterúž jsme jakožto

král eský a margabie moravský na tom jsme 1

)

jmli aneb jmíti mohli, a dáváme jemu a erbóm

jeho takovú spravedlivost naši všecku na tom a

chcem a máme takového našeho dání jakožto

jich milostivý pán býti ochránce a zástupce proti

každému ve všech právích, tolikrát, kolikrát toho

bude potebí, beze všech jich škod vrn a beze

lsti mocí listu tohoto. Dán pod naší visutú peetí

na den svatého Jana Ktitele božího [24. ervna

1472], po Kristovu narozen! trnádste sto let a

v sedmdesátém druhém lét. království našeho

uherského patnástého, eského tvrtého. Na ten

list najjasnjší kníže pán, pan Matiáš, listem ji-

ným hajtmanu Ctiborovi z Cimburka rozkázal

posly dáti a ve dsky ten list vložiti Kištofarovi

z Lichtnštajnu a jeho erbóm. Dáni jsú toho po-

slové ke dskám Albrecht z Šternberka Holešov-

ský a Jan z Lomnice Meziíský.

9. Volfgang Ofnar z Radoic zboží a ddic-

ství své, tvrz Radotice s dvorem, se vsí Radoci-

cemi, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s rybníky, s vodami tekutými i netekutými, s le-

sy, s chrastinami, s horya
), s doly i s údoly, se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

se všemi požitky a užitky, což k tomu zboží od

staradávna písluší, tak jakož to zboží v svých

hranicích a mezech od staradávna záleží, sob
já ani svým erbóm ani budúcím práva, panstvie

ani vlastenství nepozóstavuje ani zachovávaje,

než to všecko vkládám ve dsky zemské ddin
Václavovi z Menhartic a jeho erbóm k držení

a požívaní.

Mežován.

10. Václav z Menhartic Vilémovi z Pernštajnu

na I Iclfenštajn a jeho erbóm tvrz Radotice se

VSÍ tímž jménem jmenovánu, s dvorem, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastviš-

emi, s lidmi platnými 1 neplatnými, 5 rybníky,

s vodami tekutými i netekutými, s lesy, s chra-

stinami, s horami i s doly, se vším plným prá-

vem a panstvím a se všemi požitky, což k tomu

zboží od staradávna písluší, nic sob tu ani

svým erbóm a budúcím práva, panství ani kte-

rého vlastenství nezachovávajíc ani pozóstavu-

jíc, to všecko vkládá a vpisuje ve dsky ku pra-

vému a ddinému držení a požívaní.

Mežován.

11. Kateina z Bolikovic pijímá na pravý f.3v.

spolek Oldicha z Maice, syna svého, na vno
své, kteréžto vno jí vložil ve dsky Hynek
z Maíže, muž její, ve stu kopách groši, i na to

všechno, k emuž tu právo má.

12. Vilém z Pernštajna, mocný poruník si-

rotka Pertulta z Lipého, jménem Jindicha, Be-

nešovi a Ludvíkovi z Vajtmile a jich
5
) erbóm

to všechno právo manské, z ehož byl manem
tý Beneš z Martinic, propustí z manství a po-

vinnosti manskej v jeho Beneše a Ludvíka ddi-
nú [moc] a v ddicstz pevodí.

13. Dorota z Miroslav pijímám Ondeje He-

rynka z Slúpna, syna svého, na spolek na své

vno v Podnitovicích, na IV2
C hiven groši, i na

to na všecko, což mám neb jmíti budu.

14. Ctibor z Cimburka a z Tovarová iní od-

por tomu vinného práva vkladu proto, že písud

na Podnitovicích jmá.

15. Jan Koas z Vydi a Václav z Menhartic

a Jan z eice, rukojmie za Jana Mléko z Sla-

tiny, jeho vlastní zboží a ddiestvi, tvrz jeho

Slatinu se vsí a s dvorem poplužným a s kostel-

ním podacím i s tím se vším, což k tej tvrzi pí-

sluší, s lidmi osedlými i neosedlými. platnými i

neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s lesy. s háji,

s kovinami, s lukami, s pastvami, pastvišemi,

s pustinami, s potoky, s rybníky, s rybniišemi.

s horami i s doly i se všemi vodami i vodními

požitky, se vším plným panstvím a píslušen-

stvím, tak jakož jest to sám držal a požíval a

jakož to zboží ve všech svých mezech a hrani-

cích od staradávna záleží, nic tu jemu ani jeho

erbóm ani budúcím kterého panství ani vlasten-

stvie nepozastavuj íce ani zachovávajíce, než to

všecko ve dsky zemské vkládáme ddin jakožto

zprávce Václavovi Divkovi z Poepic a z Lu-

ky, Mikulášovi z Jcmpniky a z Oslaviky a je-

jich erbóm k držení a požívaní ddinému.
16. Jiík z Eycsingu a z Hankštorfa Benešovi

a Ludvíkovi, bratím vlastním z Vajtmile, a je-

') Tak v originále. •) Tak v originále. ») Xapsáno touž rukou na miste vyškrabaného slova.
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jich erbóm své vlast

kostelním podacím, s dvo

mu. dmi platnými i neplatnými, s úro

k\ i plat) všelikterakými, - roli oranú i neoranú,

b utými i netekutými, - rybníky,

s rybniišemi, námi, - les)
.

- há

chrastmi, s pastvami. - pastvišemi, s lu-

kami, s mezemi. - s hran: -mi plným

právem, pi m a panstvím, co k tomu

staradávna píslušalo a písluší. .1 tak,

m držal a pi noji, ve dsky

ládám a vpisuji ku pravému ddicství.

f.4 17. 'an D&bravice iní mocného poruníka

tiká bratra svého nedílného Jimrama

Zygmunda ~ Dúbravice, strýce svého, takovú

mierú. jestliže b) Pán Buoh smrt dopustil na t\

dti bratra jeho, prvé než by k letóm pišli, aby

- jejím se vším píslušenstvím i

:cko, k emuž b) ty dti po bratru jeho

svrchupsaném právo mli, to všecko aby na

Zygmunda, strýce jeho, spadlo k držení a vlád-

nutí jako na mocného poruníka.

18. Blud z Králic inie odpor tomu poruen-

stvi, kteréž iní lan z Dúbravice Zygmundovi

2 Dúbravice a z Osového, že slíbil za jimrama.

za otce sirotkv tch1
).

19. Margreta se Lhoty pijímá na pravj spo-

lek Mikuláše, manžela svého, se Lhoty, na tvrs

na Lhotku, na dvory, na mlýn, na rybníky, na

lesy i na všecko píslušenství, což k tej tvrzi a

k tm dvoróm od staradávna píslušalo a pí-

slušte.

20. Dorota 2 Bystice, Jakubova, blanaka,

iní odpor protivá vkládaní, ješto Margreta se

Lhoty vkládá tvrs ve Lhot a pijímá na spolek

Mikuláše, manžela svého.

21. Václav s Boskovic Alšovi z Polanky a jeho

ddicóm ti drajlinky vína v Bojanovicích,

v Gajzlaru, Galneru, Wintrperkir) a v Štum-

l)erku. v tch tyech horách vinic <a XX 11 11"

platu>*) vkládá a vpisuje ku pravému d-

dinému držení a požívaní.

22. Jan elud s Pálovic na míst brati mlad-

ších Jana s Polanky uinil odpor tomu vymasá-

ní. kdež' 1 se svrchu XXII1I groši platu vyma-

zalo. Datum feria VI. den sv. ehoe fi2. bez-

na 1512J. Anno Domini t 5 1
_•

.

r
'

1

f.4\. 23. Machna s Pánova odíká se práva svého.

kteréž jmla na vsi Stíteii. na kteréž právo se

zase nemá ani chce navraceti, ani její erbové.

ani žádný její právem, pravieci, že se > to právo

luvila s Janem \.'../ Vsi a no Radko

1 /a to rukojmie byl.

24. Beneš : Horovu své vlpstni ddicství, ves

Dlhú Brtnici <; malú ves Brtniku se vším, což
;

. tomu písluší, s rob oranú 1 neoranú, s lesy,

s kovinami, s luk. mu. s pastvami, s |X)toky,

- rybníky, - horami. S doly 1 se VŠÍm právem a

panstvím 1 svobodenstvím 1 se vším, co/ k tomu

písluší, 1 se všemi vnu, jakož jsem to sáni

držal a požíval, nic sob na tom panství ani ei

bom .nu budúcím, am vlastenstvi nepozastavuje,

to v šecko vkládám a vpisuji ve tisk v zemské ku

pravému ddicství Václavovia Maršoví, bratím

s Volféova, a jejich erbóm k držení a požívaní

ddinému, a a by to mé právo kde ve dskách

najdeno bylo, toho se tímto vkladeni odíkám.

25. Tomáš s Gojína Mrakšovi, Janovi o /V

Irovi, bratím vlastním 2 Noskova, a jich erbóm

v > Várame se vsí. s dvorem, s lidmi platnými

1 neplatnými, s rolí oranú i neoranú. s lukami,

- pastvami, s pastvišemi, s úlehlemi, s rybníky,

rybniišemi , s vodu tekutú i netekutú, s jezery,

s mlýny, s mlýnišemi. S potoky. S lesy. s háji.

s chrastinami, s doly, s dolinami, s mezemi,

s hranicemi, se vším panstvím a píslušenstvím,

nic tu sob nepozastavuje, tak jakož jsem sám

držal. to ku pravému jich ddicství vkládám ve

dsky a vpisuji.

26. Václav a Mareš z Volféova a s Dlúhé Brt-

nice puolvsiNmic s lidmi platnými a osedlými

i s polovicí dvorem tu v Nmících, s platem

penžitým, s kury, s vajci, s rybníky, s rybniiš-

emi, s horami, s doly, s potoky, S lesy. s chrasti-

nami, s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s rolí

oranú i neoranú. s vodami tekutými i netekutý-

mi i s plným se vším panstvím, tu sob ani svým

erbóm ani budúcím, ani žádnému jinému žádné-

ho práva, panství ani kterého vlastenstvi nepo-

zastavujíce ani zachovávajíce, to všecko vkládá-

me ve dsky zemské ddin Mikulášem Húskovi

z Zahrádky a jeho erbóm k držení a požívaní,

(/ jako::: spolek po otci našem ve dskách máme.

toho se odíkáme i erby své.

2?. Kateina LÍlhová, mška jihlavská. Matú-

šovi a Mertlovi Spisaróm, mcšanóm jihlavským.

bratím vlastním, a jich erbé>m své vlastní zboží

a ddicství, ves /'opice se vším píslušenstvím,

tak jakž to sama držala a požívá, nic sob ani

svým budúcím na tom nepozstavujíci, ve dsky

vkládá a vpisuje ku pravému ddiestvie.

Meiován u na okraji Lad[isla]v [z Boskovic],

') Pod tímto zápisem jest saernný zaátek vkladu

Martin Straka z Jemnice[?] zboží a ddicství své vlastní,

polovici Raic, dvuoi - rolí oranú i neoranú. Pak mezera

y% cm -.-

*) Touž rukou nad ádkem.

») '.',! okraji J[an] z Per[nštejna],

*) Touž rukou nad ádkem.
') / rulo zápis jest psán linou rukou a jiným inkou-

stem, týmž. jako V 1 . 21. J. z Per.
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28. Martin Sspissar, mštnín jihlavský, vyma-

zal sob i erbóm svým puol vsi Popic a ve dsky

vložil tu polovici vymazanou Jiíkovi Mackovi,

mštnínu jihlavskému1
).

f.3 29. Zygmund Pavlovský z Meziíí své vlastní

zboží a ddicstvi, ves Nesmie s mlýnem, s rolí

uranu i neoraná. S lukami. s pastvami. - pastviš-

emi, s úlehlemi, s ekami, potoky, s lesy, s háji,

s chrastinami i se vším píslušenstvím, což k tej

svrchupsanej Xesmiei písluší, s mezemi, s hra-

nicemi, se všemi požitky i s užitky, s úroky.

s inžemi i se všemi robotami, kteréž k tomu

spravedliv jsú. i s lidmi platnými i neplatnými i

se všemi požitky i poplatky, kterýmiž se koli

mny jmenují, tak úpln a docela, jakož jsem

sám držal a požíval, nic sob ani svým erbóm

ani budúcím práva ani kterého vlastenství nepo-

zóstavuje krom té luky zádušné, kteráž od stara-

dávna jest oddána k fae meziíské], — a kopy

platu roního, kterúž jsú oddali kupitelé dole psa-

ní z toho panství k špitali meziískému, mají

vydávati i potomci jich budúcí asy — to všecko

právo a ddicstvi Janovi Plymlovi, Mandalené

manželce i jejich erbóm ve dsky zemské vkládám

ddin k držení a požívaní.

List na Litavu a na ten statek.

50. My Matláš, z boží milosti uherský a eský

král etc. margabie moravský a lužický. vývoda

lucemburský a slezský, oznamujem tímto listem

všem, že pistúpiv ped nás slovutný Mrakeš

z Noskova, služebník a dvoenín náš vrný milý.

nás s pilností prosil jest, abychom jemu a bratím

jeho Janovi a Petrovi a jich erbóm právo naše,

kteréž koli k statku slovutných nkdy Jiíka a

Arkleba, synv Vojnových, po jich smrti máme.

milostiv dáti ráili. My k takovej slušnej pros-

b jeho, znamenavše také mnohé vrné a pilné i

ustaviné služby, kteréž
1
') nám okazoval a inil a

ješt initi nepestává, chtíc, aby budúcn nám
tiem dostatenji slúžiti mohl, dali jsme a mocí

naší královská a jakožto margabie moravský

tímto listem dáváme právo naše všecko zúplna.

což koli po smrti jmenovaných Jiíka a Arkleba

na nás spravedliv spadlo, svrchu jmenovaným

Mrakšovi, Janovi a Petrovi, bratím z Noskova,

a jich erbóm a potomkóm, zejména tyto dole psa-

né vsi: Litavu, Olší. Drahonín, Laaiiy, Mile-

šín. Skryje, Újezd, Jilmové a díl Novej J'si i ji-

né všecko, k emuž koli po smrti asto psaných

Jiíka a Arkleba právo máme. se vším jich pí-

slušenstvím, s lidmi, s platy, s úroky, s lesy.

s háji, s vodami tekutými i netekutými. s dvory,

s rolí oranú i neoranú, s rybníky, s lukami,

s mlýny, s pastvami, s pastvišemi, s hony, s lo-

\\. > robotami i všeliakými jinými požitky, prá-

vy, panstvím a dchody, jakýmiž koli mény um
hú býti menovány, tak, aby nahoe psaní Mrakeš,

Jan a Petr, erbové a potomci jich ty v>i a to zbo-

ží, pokudž koli právem dosáhnuti mohu, mli,

drželi a toho jako svého vlastního požívali tím

vším obyejem a právem, jakož to nkdy svrchu

dotený Vojna a synové jeho mli a drželi, bez

umenšení všeliakého. A ktož by tento list náš

ml s jich, Mrakšovú. Janov a Petrov z No-

skova nahoe psaných, dobru volí, ten. cheme.

aby jml též plné právo a túž plnu moc ke všem

vcem v tomto listu psaným jako oni sami. To-

mu na svdomí peet naši královskú k tomuto

listu pivsiti jsme kázali. Dán v Hainburce

v sobotu ped svatých apoštol Šimona a Judy

ljo. íjna 1482], od narození božího MC(
LXXXII", království našich uherského etc. pá-

tého a dvacátého a eského XIIII. léta. Poslové

ke dskám dáni od hajtmana Ctibora z Cimburga

Boek Kuna z Kunstá[tuJ a Jan z Žerotína.

31. Jiík ze Zhoe ves Kotvrdovice s tvrzi, f.5v.

s dvorem, s rytmiky, s lesy, s háji, s horami,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s vodami

tekutými i stojatými, s mezemi, s hranicemi i se

vším panstvím a píslušenstvím, ves Senetáov

se vším její píslušenstvím, ves pustu Budkova-

ny se vším její píslušenstvím, ves pustu Dvor-

ce se vším její píslušenstvím a puol vsi Podo-

mie, pusté, s jejím píslušenstvím i se vším

plným právem a panstvím, jakož to zboží od

staradávna v svých mezech a hranicích záleží a

jest vymezeno, tak jakož jsem to sám držal a po-

žíval, žádného sob ani svým erbóm práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nepozóstavuje. Jano-

vi Heraltovi z Kunstátu a z Plumlova a jeho

erbóm a potomkóm ku pravému jich a ddiné-

mu držení a požívaní ve dsky vkládám a vpisuji.

Mežozán.

32. Machna z Lommice Jiíka Povského

z Sovince, manžela svého, pijímám na pravý

spolek na ves ebín a v Újezdu, což tu mám, i

na to na všecko, což mám a k emuž právo mám
neb jmíti budu.

53. Havel z Batelova Vilémovi z Pernštajna

na Helfenštajn a jeho erbóm a ddicóm tvrz

Nosislav s tmi lidmi, kteréž tu v Nosislavi

jml, s dvorem poplužným. s lidmi platnými i ne-

platnými, s pastvami, s pastvišemi. s vodami,

s eku, s lesy, s chrastinami, luhy. s lukami.

') Tento zápis jest psán jinou rukou a jiným inkou-

stem, týmž, kterým jest mežován zápis . s~. a kterým

jest li . l8 na okraji poznamenáno Lad[isla]v.

-) Za tím nepetržené staro kteráž.
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s sadem a s vinohrady, jmenovité Nivku, Greftu,

2idek, Novosad a B itkj zemný-

mi 1 - kostelním podacím, s jezery, - pušinami,

- plat} . poplatk) . t.i rolí oranú 1

neoraná, s lukami, s lesy, s pastvami, s pastviš-

emi, s luhy, plat)

.

1 h dvuor a

- lidmi platnými 1 neplatnými, s luhy. s le-

sy, - mezemi, hranicemi i se vším píslušenstvím,

sla\ 1 od staradávna písluší

i< sobi tu .mi svým budúcím práva ani

10 vlastenstvi nepozóstavuje, t" všecko xv

vpisuje ku pravému ddinému
drženi a požívaní, krom té luky. která se Cen-

Kunstátu na díle dostala.

'-i. Mrakei, Jan a Petr, bratí z Noskova, l'i-

'emštajna na Helfenštajn, jehoerbóm

a budúcím tvrs Litavu s dvorem a se vsi, tvrz

- dvorcem a se vsi,ves Jestebi, ves Skryje,

ves Lažany, Újezd, ikonín, Nov Ves, Jilmové,

Drahonin, Lubné, Vickov, pusty hrad se vsí, to

všecko, k emu/ my v tch všech právo máme.

také pusty hrad Košíkov, i s tím se vším píslu-

šenstvím 1 s kostelními podacími a což k tm
všem a hradóm od staradávna písluší a jakož

jsme sami d rzali a požívali, se vším plným prá-

vem a píslušenstvím, kterýmiž se koli jmény

jmenovati mohu, s ekami, s horami, s lesy i se

vším jiným píslušenstvím a panstvím1
), nic sob

tu ani erbóm svým práva ani kterého vlasten-

cuj nepozastavujíce, než to všecko ve dsky vklá-

dají a vpisují ku pravému ddinému držení a

požívaní, i to všecko právo a dání krále JMti,

kteréž mají'), i to, a by se eho více doptati

mohlo.

f.6 "í. Matj z Želetavy Žofce z Chicz, manželce

syna svého Václava z Želetavy. XX" zlatých

uherských platu roního ve dvú stú zlatých uher-

ských na Jedovnici vkládá a vpisuje ve dsky ku

pravému jejímu vnnému právu a vnu. Píjem-

ci toho vna týž Matj sám vším statkem svým.

36. Kuna z Kunstátu od sebe a bratí svých a

Mar^reta z Švamberka tomu vkladu odpor inie,

kterýž jest uinil Laclav z Boskovic od sebe 1

od bratí svých Alšovi z Polanky.
". Jiík z Kozlovic, syn Kozlovcv, ped pa-

nem hajtmanem a pány odekl se jest všeho prá-

va svého, kteréž by jml po otci svém k tomu

zboží Mysliboicím, nebo k emuž koli kde právo

jml by, všeho se zbavuje a odíká i erby své,

nynie i budúcn, a to s sebe skládá a snímá a

s svých erbuov. To odeení stalo se ped Vilé-

mem z Pernštajnu etc. Janem Kunu z Kunstá-

tu Hodonským. Albrechtem z Šternberk star-

ším, lanem z Dube, Laclavem z Boskovic, Al-

brechtem / Boskovic, Janem Povským, Karlem

z Vlašim .1 jinými mnohými pány.

">s. Zygmund Valecský Mírová, Jindich

Babka s Senice a z Ostupic své vlastní ddictví,

ves Mysliborice s podacím kostelním1) 1

- lidmi tu ve \ m osedlými 1 neosedlými, s lesy,

s háji. s chrastinami, s rolí oranú 1 neoranú,

i doly. s horami, s iiie/eini. hranicemi, S hikaini.

- pastvami, s potoky tekutými 1 netekutými, s ryb-

níky 1 5 plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakož to zboží v svých mezech a hráni

cích záleží a což k tomu od staradávna písluší,

.'. lak. jakož jsme sami držali a požívali, nic sob
ani svým erbóm ani budúcím práva, panstvu- ani

vlastenstvi nepozóstavuje, to všecko vkládáme ve

dsky zemské ku pravému ddieství Stiborovi

s Arklebic a z Hostákova a jeho erbóm k drže

ní a požívaní.

Meiován a tm okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

"59. Mareš z llodic i s svými erby odpor inie

proti tomu vkladu, kterýž, jest Václavovi z Dlú-

hej Brtnice ve dsky vložil Beneš z Horova.

40. Jiík Racek*) z Mrdic Johanku z Xítkovic,

manželku svú, pevodím s Lelekovic, se vsi a

s tvrze, se vsi Nuzíova, s Šehorova se dvojího

polúlání a s podsedka a v Lažanech s dvora a

s podsedka a Kaménky, vsi pusté, a s Srnvky,
s druhej vsi pustej, s toho se všeho, což k tomu

písluší, na ves Uherce i na dvuor a na lesy, na

ves pustli Lhotku, na rybníky, na své vlastní d-
dieství, a na to na všecko, což k tomu písluší a

píslušalo. Píjemci toho jsú Jan z Petrovce a

z Vi Snového a Jan Zelený z ían.
41. Jiík Racek z Mrdic a z Uhec, Johanka f.6 v.

2 Xítkovic, manželka jeho, Linhartovi z Horu
tvrz Lelekovice se dvorem i se vsí, s kostelním

podacím, ves Nuzíov a v Šeborové dvoje po-

lúlání a podsedek <a v Lažanech dvuor a pod-

sedekp>s
) ves pustu, ješto slov Kamenka, druhá

ves pustá, ješto slov Srnvka, s lidmi platnými

i neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s lesy, s há-

ji, s chrastmi, s chrastinami, s horami, údolím,

s mezemi, hranicemi, s rybníky, s haltéi, s vo-

dami tekúcími i netekúcími, s behy, s lukami,

s pastvišemi i se všemi požitky, s poplatky, s ro-

botami i se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, jakož od staradávna ta ves Leleko-

vice i jiné nahoe psané vsi a zboží v svých me-

zech a hranicích záleží a vymezeny jsú a jakož

jsme to sami držali a požíval [i] a naši pedkové,

nic tu sob ani erbóm svým i budúcím práva,

panství ani kterého vlastenstvi na tom nezacho-

') Opraveno tou: rukou ze slova pastvami.

-) ( 'i: shora l. ,?o.

3
) Za tím podteikované, t. j. neplatné slovo podacím.

4
) V orig. Razek.

s
) Na okraji Lad[isla]v |z Bi
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vávajíc ani pozastavujíce, to všecko ve dsky

vkládáme a vpisujem ku pravému ddicství, k

držení a požívaní.

42. Linhart z Horu Urbana Nekle z Starého

Sedla <i jeho erby>' ) pijímáni na pravý spo-

lek na tvrz Lelekovice se dvorem 1 se vsí i na

kostelní podací a na ves Nuzíov a v Šeborov
dvoje polúlám a podsedek a v Lašanech dvr,
polúlání a podsedek-, na ves pustu, ješto slov

Kamenka, na druh ves pustu, ješto slov Srnv-
ka, na to na všecko, což k tej tvrzi Lelekovicím

písluší a píslušalo jest, na to na všecko pijí-

mám na pravý spolek.

43. Jan z Úponšic Dorot z Drahanovic ku

pravému ddicství tvrz a ves íany se dvma
dvory poplužnými, s rolí oranú i neoranú, s le-

sy, s háji, s horami, chrastinami, s sady, s lu-

kami, s pastvami, pastvišemi, s rybníky, s e-
kami, s potoky, s vodami tekutými i netekutými,

s lovy. hony a ižbami, s platy, poplatky i se

všemi užitky, s mlýnem nade vsí i s kostelním

podacím i s jiným se vším píslušenstvím, což

k tomu zboží od staradávna píslušelo a pí-

sluší, s mezy2
). hranicemi a se vším právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakož jsem to sám držal.

nic sob ani erbóm svým a budúcím potomkóm
tu a na tom práva, panství ani kterého vlasten-

>t\ í nezachovávaje ani pozóstavuje, ku pravému

ddicství ve dsky vkládá a vpisuje.

44. Václav z Vydi Katein z Jedlan, man-

želce své vlastní, ves Vydi Kostelní, na svém

vlastním ddicství. na lidech osedlých i neosed-

lých. na platných i ne na platných 3

), na dvoe a

na tvrzi, na roli orné i neorné, na lukách, na

pastvách, na pastviscích, na rybnících, na mlý-

n, na ece i na tom na všem, což k tomu zboží

a k té vsi Vydi písluší a v svých mezech vy-

mezeno jest. krom kostelního podací, a na tom

jí ukazuje IIIIC zlatých uherských dobrých na

zlat, a tak, aby s toho svého vna nebyla hýbá-

f.T na od jeho erbv
|
ani od žádného jiného až do

jejího stavu promnní, vkládá ku pravému vin-

nému právu. Píjemci toho jest Kištofor z Ro-

chova a z Cechoovic.
Mížován a na okraji na f. 6v. Lad[isla]v [z Boskovic].

45. Václav z Vydi Katein z Jedlan, man-

želce své vlastní, ukazuje a pidává k jejímu v-
nu na vsi Brandlín na lidech platných i neplat-

ných, osedlých i neosedlých, i na tom na všem,

což k tomu od staradávna spravedliv písluší a

sám toho užíval, s rolí oranú i neoranú, s Inka-

mi, s lesy. s rybníkem s velikým, ješto slov

Chytrov, i s tím malým rybníkem, ješto pode vsí

leží, pod obcí, a na tom svém ddicství ukazuje

dv st zlatých uherských, [a] tak, aby s svrchu-

psané vsi. jmenované Brandlín, i rybníku toho

svrchu jmenovaného, velikého i malého, nebyla

hýbána, s toho jeho ddicství. od erbv jeho ani

od žádného jiného až do jejího stavu promnní,
vkládá ku pravému vnnému právu.

Mežován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic],

46. Albrecht z Boskovic Apolon z Krajku,

manželce svj vlastní, ves Koim, ddicství své

vlastní, s lidmi, s lesem, rybníkem a dvorem
krom toho, což Dobešovi a Benešovi, strýcóm

mým z Boskovic, písluší, ves Spišov s lesem,

s dvorem platným i se všemi plnými právy a

panstvím, což k tim*) svrchupsaným zbožím pí-

sluší, v XV" stech zlatých práva vtrného a nad

to v pti stech zlatých uherských tak, aby z toho

ze všeho po mej smrti splacována nebyla bez

její dobrej vle až do stavu promnní, ve dsky

vkládám a vpisuji. Píjemci toho. toho práva

vnného. Laclav z Boskovic.

Mežován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic]

.

4?. Johanka z Xítkovic Jiíka Racka z Mrdic,

manžela svého, na Vherce, na Lhotu a na to na

všecko, na jsem pevedena s Lelekovic, a na to

na všecko píslušenství, což k tomu písluší a

píslušalo jest, pijímám na pravý spolek.

48. Jan Lechvicský z Zástizl Mikulášovi z

Ptce a jeho erbóm dvuor svuoj ddiný, pustý.

v Holenicích se vším jeho píslušenstvím, tak

jakž to sám držal. ve dsky vkládá a vpisuje ku

pravému ddicství, a jestliže ten dvuor ve

dskách kde jemu stojí, toho se odíká.

49. Hanuš z Poln své vlastní ddicství. ti lá-

ny v Ostrov nad Ždárcem s rolí oranú i neora-

nú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi i se vším

jiným píslušenstvím, což k tm tem lánóm od

staradávna píslušalo jest a v svých mezech a

hranicích jest vymezeno, nic sob ani svým er-

bóm ani budúcím práva, panství ani vlastenství

na tch tech laních nepozastavuje ani zachová-

vaje, to všecko vkládám ve dsky zemské ddin
Stauíkovi z Rojetína a jeho erbóm k držení a

požívaní.

50. Puta a6
) Albrecht, bratí vlastní z Lichtm- f.7v.

burka a z Bítova, Hynkovi z Bakovic a z Po-

lice a jeho erbóm ti iovky své vlastní ddiné
a ti lány v Slatin, kteíž platí ti kopy platu

roního, na kterých lánech sedí zejména Prokop.

Kištofor a Vank, se vším píslušenstvím tch

tí lánuv. a tak. jakož to sami drželi, ve dsky

') Petrženo jiným inkoustem.

-) Tak v originále.

') Tak ;• originále.

') Tak v originále.

=) Touž rukou nad ádkem.
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vpisuji ku pravému ddicstvi, a jestli

10 se odíkají.

51. tu vlastní . Lichtm-

., jii: nu .1 ddicstvi, vésku' i

pustu ii »; roli "V.mu i neoranú,

s luk.mu. - plat) i - poplatky, s chrastinami,

- horami, s doly, - vodami, -
]

>» • i »
« k \ i se vším

plným panstvím .i právem, s lidmi platnými i

neplatnými, - pastvami, - pastvišemi i se vším

píslušenstvím, což k té vésce a k mlýnu od

dávna písluší, - mezemi .i s hranicemi, a

ii. ve dsky vklá-

.i vpisuji ku pravému ddicstvi, a jestli kde

ikají.

52. Kostnik své vlastni ddicstvi a zbo-

Mašnovkách, co jsem tu

kuli jml a pedkové moji. se vším panstvím a

píslušenstvím, tak jakož jsem to sám držel a

ml i pedkové moji, tu já sob nic nepoza-

stavuji ani zachovávám, ani erbóm ani budúcím

io panství ani vlastenství, to všecko právo

kládám ve dsky zemské Junovi ze Mstnit

a jeho erbóm ku pravému ddinému držení a

požívaní.

53 Kateina z Hlinného na ves Osové a což

k tomu písluší, i na to na všecko, což má, Zyg-

munda z Mánova, manžela svého, pijímá na

pravý spolek.

54. Jan elud z Polovic a z Budkova své

vlastní') ddicstvi, tu ves celu Prostu a Olešnú

Záz'išovu, což jsem tu jml, s lidmi platnými i

neplatnými, s rybníky, s potoky, s Inkami, s le-

sy, s chrastinami i s dvorem. S rolí oranú i ne-

oranú. > pastvami, s robotami i s tím se vším,

což k svrchupsaným všem písluší, krom klá-

sterství íského kláštera, tak jako jsem to sám

držal a požíval, s plným panstvím, ku pravému

ddicstvi. na tom sob ani erbóm ani žádnému

jinému žádného práva ani panství nepozastavu-

je, to všecko vkládám ve dsky zemské ddin
Václavovi z Maíce i jeho erbóm*) ku pravému

ddinému držení a požívaní.

f.8 55. Jan Kropá z Nevdomí a na Budovicích

své vlastní ddicstvi a zboží, kteréž mi králova

milost*) dáti ráil, puol pátá lánu role ve vs\ Pe-
me a dva lány role ve vsi Dašovicích, s lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú.

s inžemi, s platy, s poplatky, s požitky, s robo-

tami, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy.

s háji. s chrastinami, s mezemi, s hranicemi i se

vším plným panstvím a píslušenstvím, což

k tm lánóm a lidóm \ tch všech od staradá\

na píslušalo a piíslusi a \ nuveeh Svých /ale/i

a vymezeno jest, nic tu sob ani erbóm svým ani

budúcím práva, panství .nu kterého vlastenstvi

tavuje ani zachovávaje, to všecko Pibi

Mládencovi Miliína a jeho erbóm ve

dsky zemské' vkládám a vpisuji ku pravému d
diestv í. drženi a požívaní.

5(». Adam Býšovce Vilémovi a Vratislavovi,

bratím Pemštajna, i jich erbóm a budúcím

dvuor v Dolním Chlévském s rolí oranú i ne-

oranú. s lukaiin. s užitky i požitky, kterýmiž

koli mny menován) býti mohu, s robotami,

s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s háji, s hory8
),

s doly, s chrastmi, s vodami tekutými i neteku-

tými, s rybníky, s haltéi, s behy i s jiným vším

píslušenstvím, což k tomu dvoru od staradávna

písluší, s mezemi, s hranienu, jakož ten dvuor

v svých mezech a hranicích od staradávna záleží

a jest vymezen, se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, sob ani erbóm svým tu

práva, panství ani kterého vlastenství nezacho-

vávaje ani pozóstavuje, než to všecko ve dsky

vkládá a vpisuje ku pravému ddinému držení

a požívaní.

57. Vratislav z Pemštajna Bohunkovi z Mys-

sloovic i jeho erbóm svuoj vlastní a ddiný
vinohrad, Zolczar eený, v horách evanických

le '< i. se vším píslušenstvím a právem, svobod-

ný od desátkv, horního práva i všech poplat-

kv, tak jakožto sám držal. nic sob ani erbóm

svým práva ani kterého vlastenství nepozósta-

vuje, ku pravému ddinému držení a požívaní

ve dsky 7'kládá a vpisuje.

58. Boek Kuna z Kunstátu a z Búsova odpor

iní tomu vkladu, jakož Johanka Z Xítkovic a

Jiík Pacek z Mrdic vkládá ve dsky l.elekovice

Linhart kovi, že k tm lesóm, kteíž Kozky slo-

vu, lepší právo má.

List na Dubany a na Jarohnvice.

59. My Matiáš, z boží milosti uherský a eský

král etc, kníže rakúské etc, známo iníme tím-

to hstem všem vóbec, že k snažnej a pokornej

prosb a k tomu pro množství vrných a usta-

viných služeb, kteréž nám urozený Vilém s

Pemštajna, najvyší maršálek království eské-

ho, okazoval a inil a budúcn okazovati muož,

dali jsme a tímto listem naším jakožto král es-

ký a margabie moravský dáváme jmenovaným

Vilémovi a Vratislavovi, bratím z Pemštajna,

lim petržené slovo a.

') Za tím petrženu slova vedle králn.

Ví Matyáš. Sr. v kn. XI'. . sog. a it Brandla, Libri cil

et sent. V, i. c. 406. a 40;.

: originále.
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a jich erbóm a puti mikinu všecko a všeliaké prá-

vo naše, a které na vsi Dubanech blíž Jaro-

hnvic mánie aneb kterak koli mieti móžeme, ku

pravému jmní, držení a požívaní se vším její

píslušenstvím, panstvím, pžitky, právy a d-
chody, jakýmiž kuli jmény mohu jmenováni býti,

f.8v. nic sob na tom nepozastavujíce ani budúcím

našim, margabím moravským. A ktož by tentc

list náš jml s jich. Viléma a Vratislava, bratí

/. Pernštajna, aneb jich erbv a potomku dobru

vuolí, ten má a jmíti bude všecko celé a plné

právo ke všem vcem v tomto listu psaným ja-

ko oni sami svrchupsaní, bez umenšfen]í vseli-

akého. Tomu na svdomí peet naši královskú

s jistým vdomím naším kázali jsme pivsiti

k tomuto listu, jenž dán a psán u Vídni ten úte-

rý poslední masopustní [3. bezna T.489J, léta bo-

žího tisícího CCCC89 poítajíce. Poslové tomu

vkladu dáni skrz Heralta z Kunstátu na míst

Ctibora z Cimburka, hajtmana, Zygmund Osov-

ský'i z Dúbravice a Znata z Lompnice.

List na Slatinu.

60. Matiáš, z boží milosti uherský a eský
král etc. a margabie moravský, oznamujem tím-

to listem všem vé>bec i každému zvláše, jakož

urozený Jan Zybenhyerter jml pt lovkv ve

vsi Slatin a ty jest dal slovutnému panoši Mar-

šoví z Hodic díl za jeho službu, diel také v nja-

kém dluhu, kterýchžto pt lovkv jmenovaný

Mareš v pokojném držení byl jest a jest i do si

chvíle, i pistúpiv ped nás jmenovaný Mareš

pokorn nás prose, abychom jemu tu milost ui-

niti a k takovému dání naped psaného Zyben-

hiertara abychom pivoliti ráili, a jestli:,- by-

chom my k týmž pti lovké>m jaké právo jmli,

abychom jemu to za budúcí jeho službu dali. my
pak, vzhlédše na jeho služeb hotovost, náchylní

také jsúce k jeho pokorným prosbám. k tolar)

Zibenhiertarovu dání svú vli dáváme a tímto

Ustrni jeho potvrzujeme, a jestliže bychom3
) ja-

kúž koli spravedlivost nebo právo jmli ja-

kožto král eský a margabie moravský k tm
asto jmenovaným pti lovkóm, to všecko jme-

novanému Maršovi dáváme ku pravému ddic-

ství, pikazujíce hajtmanu, komorníku i jiným

úedníkóm desk a cúdy práva brnnského, když

by koli právo v Brn puštno bylo a týž Mareš
žádal, abyste jemu to ve dsky vložili za pravé

jeho a zpupné ddieství. vdúc v tom konenú
vli naši. Dán v Láv v sobotu den sv. Jeroný-

ma (<(0. záí 1486], léta od narození Syna Boží-

ho M°CCCC°86. Poslové tomu vkladu dáni skrz

Heralta z Kunstátu na míst Ctibora /. Cim
burka, hajtmana. Zygmund < ísovský z Dúbravi

ce a Znata /. Lompnice.

61. Mmima ze Všechovic, manželka nkdy
Martma Hromádky z Lstí. Vilémovi a Vrati-

slavovi, bratím z Pernštajna, i jich erbóm a lni

dúcím dvuor ve vsi Veselém s lidmi k témuž

dvoru od staradávna píslušejícími, platnými i

neplatnými, s rolí oranú i neoraná i se všemi

požitky, kterýmiž koli jmény jmenován}- býti

mohu, s robotami, s Inkami, s pastvami, s past

višemi, s lesy. s chrastinami, s horami, s voda-

mi tekutými i netekutými i se vším píslušen

stvím, což k tomu dvoru od staradávna písluší,

s mezemi, s hranicemi, jakož ten dvuor s tmi
lidmi v svých mezech a hranicích od staradávna

jest vymezen, sob tu ani budúcím práva ani

kterého vlastenství nepozóstavuje ani zachová-

vaje, než to všecko ve dsky vkládá a vpisuje ku

pravému ddinému drženi a požíváni.

62. Zygmund z Dúbravice a z Osového, Ge- f-9

deon z Olešniky a enk ze Zvole na míst
spolurnkojmí jiných svých, rukojmie ca nebožtí-

ka Jana Staníka z Dolního Chlévského, Vilé-

movi a Vratislavovi, bratím ; Pernštajna, i

jich erbóm a budúcím dvuor v Polním Chlév-

ském s rolí oranú i neoranú, s platy, s užitky i

požitky, kterýmiž koli mény menovány býti mo-

hu, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi. s lesy.

s háji, s chrastinami, s vodami tekutými i nete-

kutými i s tiem se vším, což k tomu dvoru od

staradávna písluší, jakož ten dvuor v svých

mezech a hranicích od staradávna jest vymezen,

nic tu práva ani kterého vlastenství poz stavu-

jíce Janovi Staníkovi ani jeho budúcím. než to

všecko ve tisky vkládáme a vpisujem ku pravé-

mu ddinému držení a požívaní.

63. Boek Kuna z Kunstátu 1

) a na Bú

Protivcovi z Zásfizl a na ejkovicích a jeho

erbóm zboží své vlastní a ddieství. ves Pole-

hradice s hradem, s dvorem, s rybníky, s haltéi,

s kostelním píslušenstvím, šepnicemi. s lidmi

platnými i neplatnými, s robotami. S rolí oranú

i neoranú, s lukami. s pastvami, s pastvišemi.

s potoky, s mlýny, s mlýnišemi. s vodami te-

kutými i netekutými, s lesy. s chrastinami, s me-

zemi, s hranicemi i se vším plným právem a

panstvím i se vším plným píslušenstvím i s ho-

rami vinnými i s desátky z tch hor vinných i

zemnými, zejména s tmi horami: Šajb, Nová

hora. Psinek. Svtlá hora, což k té vsi Bolehra-

dicím od staradávna písluší a zálež? v svých

mezách a hranicích, tak úpln, jako sám to držal

a požíval, nic tu sob ani svým erbóm ani budú-

M í" orig. Zygmunda Osovského.
s
) Tak v originále.

3
) Za tím podtekované, 1. j, neplatné slovo jako.

4
) Cun tou: rukou nad ádkem.
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panství nu kterého

vpisuje ku pravému ddicstvi a

pan
i il

i,4. vlastni ddicst\ i

llé i neosedlé

se vším panstvim a píslušen-

m to sám držal a pí

, nic ani svým erbóm

mu jinému nižádného práva ani pan-

ini kterého vlastenstvi nepozastavuje ani

'v zemské

chtovi. bratím vlast-

ním s Lichtmburka a z Bítova, a jich erbóm ku

pravému ddicstvi, k drženi a požívaní.

íó. své vlastní ddicstvi,

vících s pni i>si tu v Vkovicích,

s plným právem a panstvím, s inži 1
), s lidmi plat

nými i osedlými. - robotami, s požitky a dcho-

rolí oranú i neoranú, s rybníky, rybniše-

mi, s potoky, s haltéi, s Inkami, s vodami teku-

tými i neteku tý mi. s lesy, s chrastmi, s pastva-

mi, pastvišemi, s horami, s doly, s plným pan-

stvím, v tch mezích a hranicích, jakož jsú ped-

moji drželi a já po nich. tu já sob ani

svým erbóm ani žádnému jinému nižádného

práva ani panstvie nepozastavuje ani zachová-

vaje, to všecko vkládám ve dsky zemské Ptovi

a Albrechtovi, bratím z Lichtmburka a z Bíto-

va, a jich erbóm ku pravému ddinému držení

a požívaní, a stojí-li kde ve dskách, toho

íkám.
í.9v. 66. Jan Zelený z ían Mikulášovi Tulešické-

mu z Pee i jeho erbóm a budúcím Mstnice,

tvrz pustu, s dvorem, se vsí, s mlýnem, s rybní-

ky, s rybníišemi, s lesy. s chrastinami, s ko-

vinami. s rolí oranú i neoranú, s Inkami, s past-

vami, s úroky, inžemi i se všemi užitky a po-

žitky i píslušenstvími, kterýmiž koli mény mo-

hu menováni býti. s horami, s doly. s potoky,

lami tekutými i stojatými i se všírn jiným

píslušenstvím, s plným panstvím a právem.

s mezemi, hranicemi, jakož to svrchupsané zboží

v svých mezích a hranicích od staradávna záleží

a jest vymezeno, tak jakož jest to sám držal. nic

ani erbóm svým ani potomkóm na tom zbo-

ží žádného práva, píslušenství, panství ani kte-

rého vlastenstvie nepozóstavuje ani zachovávaje.

než to všecko ve dsky vkládá a vpisuje ku pra-

vému ddinému držení a požívaní.

67. Anna z Ujvka na puol dvora v Ujvku
a což k tomu písluší, i na to na všecko, což má.

Mikuláše Tišnova, manžela svého, pijímá na

pra\> spolek.

(»s. Blud Králic Máchne s Tvorkova páde

s.ite zlatých platu \ pti stech zlatých uherských

na Králicích, vsi svj, ku pravému jejímu vnu
vkládá ve dsky a vpisuje. Píjemci toho vna on,

Hlud sám, vším jiným statkem svým.

f»9. Blud 3 Králic, jako: jest vsál dv st hi-

ven groši širokých sa právo honovsk a spolek.

mla M, hlína S Tvorkova nápade po

smrti fertilita, bratra jejího, a by prvé Pertulta

z Tvorkova Buoh smrti neuchoval než jí, Mach

n\. kterýchžto dv st hiven zavázal se pi olo

múcském práv že má v tchto brnnských

dskách vložiti, a podlé panského naueni pevodí

s toho práva nápadného na Honovicích ji,

Máchnu, na své vlastní ddicstvi. tvrz v Králi-

cích se tmi dvory, s platy, inžemi, s poplatky

i s t > všemi užitky i s kostelním podacím, s ryb-

níky, s lesy, s Inkami, s pastvami, s potoky, se

dvma mlýny, <; v Kuroslepích pt lovku a mlýn,

Kraví Hora s dvorem a s horami, f Inkami i

s eku i se vším plným panstvím a právem, tejš

Máchne vkládá ve dsky a vpisuje takovú mierú:

jestliže by táž Machna po smrti Pertuoltov z

Tvorkova, a by jej pebyla*), k Honovicím se

navraceti chtla, a po smrti již psaného Hinda,

aby pi tomto zboží a vkladu miesto Honovic

tímž vším právem honovským zóstala, však na-

vrátiec erbóm jeho tch II' hiven, kteréž Pcr-

tult jí nad vno za právo honovsk pro smrt

její jesl dal; pakli by táž Machna s toho svta

sešla, tento zápis svoboden býti má Bludovi,

pakli by Blud s toho svta sšel. ona toho práva

honovského na tomto vkladu a zboží svobodn

na tomto vkladu a zboží požívati má. Píjemci

toho on. Blud sám, s jiným vším statkem svým.

70. Matj Malík z Bobrové} své vlastní zboží f. 10

a ddiestvie, ves, eenú Luky, s lidmi platnými

i neplatnými, s rolí oranú i neoranú. s Inkami,

s pastvami, pastvišemi. s chrastmi, s horami,

s doly, s mezemi, s hranicemi i s jinými se vše-

mi požitky a píslušenstvím, což již k tej ee-
nej vsi od staradávna sluší a píslušalo jest, ja-

kož to svrchupsané zboží v svých mezech a hra-

nicích záleží a jest vymezeno, jakož jsem to sám

držal. nic sob ani svým erbóm i budúcím práva

ani kterého vlastenstvi na tom nezachovávaje, to

všecko právo své ve dsky zemské vkládám

opatrným purgrmistru a rad msta Byteše ku

pravému ddinému držení a požívaní.

71. Václav c Pivína vkládám ve dsky všecko

právo své, kteréž jsem jml na puol vsi Otmi-

l
) Od slova inž, mužského rodu.

orig. pebywas; w se zdá opraveno na 11: sa s

ješt neitelné písmeno, snad a, takže by pvodn bylo

napsáno pebývala: protože s se edd opraveno z pvod-

ního 1, mohlo by se isti pebyla, se.



XVI i49° 41

cích, s lidmi platnými i neplatnými, s dvorem

poplužným a s pustinu dvoišem, s sadem.

s kostelním podacím, s inžemi, s rolí oranú i

neoranú, Inkami, pastvami, pastvišemi, mlý-

nem, rybníkem, haltéi, rybniišemi. vodami

tekutými i uetekutými, horami, údolími, chrasti

námi, mezemi, hranicemi, s plným právem, pan-

stvím, se všemi užitky a požitky, kterýmž koli

jménem mohu jmenovány býti, jakož jsem sám

držal, Alšovi z Polanky na Bošovicíeh a jeho

erbóm ku pravému ddicství.

72. Vratislav z Pernštajnu, najvyší komor-

ník cúdy brnnské, své vlastní ddiné zboží,

dvuor v Kleanech, kterýms jsem smnu uinil

a') pijal :aii dvuor Chlévský, s rolí oranú i ne-

oranú, s užitky a požitky, kterýmiž koli jmény

menováni býti mohu, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi i s jiným vším píslušenstvím, což

k tomu dvoru \ Kleanech od staradávna pí-

sluší, s mezemi, s hranicemi, jakož ten dvuor

v svých mezech a hranicích od staradávna jest

vymezen, se vším plným právem a panstvím i

s sadem, kterýž k tomu dvoru písluší; také toto

k tomu dvoru pidávám: roli a luku. kteráž slo-

v Hampýs, ješto leží pod Nedvdicí, s lúkú za

eku, kteráž sahá a leží konec jeho luky. jenž

slov Luh, tak jakož vymena v sob jest. a

kút hory a lesu za eku proti Kleanóm tak. po-

kudž ten kút hory a lesu vymezen jest, sob ani

erbóm svým na tom práva, panství ani kterého

vlastenství nezachovávaje i nepozóstavuje. to

všecko, na jsem smnu udlal. Pavlovi, Staní-

kovu synu, z Dolního Chlévského, a jeho erhénn

ve tisky zemské vkládám ku pravému ddicství.

k držení a požívaní

73. Viktoryn Fricek z Waycznsdorftt Vilémo-

vi z Pernštajnu a na Helfenštajn a jeho erbéim

dvuor z' Dyákovicích s puol druhým lánem rolí

k tomu dvoru od staradávna píslušející, k tomu

tyi lány role s lidmi platnými i neplatnými na

tch laních sedícími a od staradávna k tomu
dvoru píslušejícími, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s mezemi, s hranicemi i se vším plným

právem a panstvím, nic sob tu ani erbóm svým

a budúcím práva, panství ani kterého vlasten-

ství nezachovávavajíce ani pozastavujíc, to

všecko vkládá a vpisuje ve dsky ku pravému a

ddinému držení a požívaní.

74. Konrád z Miroslav Václavovi s Vlasatic

a erbóm jeho své z^uné právo, kteréž mám od

.luny, lékaky z Meziíí, ptadvadceti kop groši

stíbrných v Vícenicích na puol tetím lánu i na

lidech i se vším panstvím, což k tomu IIV2
U lánu

sluší a slušalo jest, to všecko -vkládám a vpisuji

ve dsky zemské ku pravému vnnému právu.

MeSován.

75. Zuzana z ]

:

dcera Anny, lékaky f. 10 v.

3 Meziíí, iním odpor proti vkládaní, jakož

Kunrái vkládá v Vícenicích vno matee mej

Anny, lékaky, neb to véno matei mej není za-

placeno, ani mn.
76. Zich z Popirvck Vilémovi z Pernštajna a

jeho erbóm //// lány -v Šemíkovicích, kteíž na
spolkem pišli po Ann z Vémyslic*), matei je-

ho, ku pravému a ddinému jeho drženi a poží

vání ve dsky -vkládá a vpisuje.

77. Jan z Bezdkova a z Otchleb své vlastní

zboží a ddicství. malý dvuor Juhankovský,

tak eený, kterýž leží s té strany od Jes-

tebí, poínajíc od paní námsekej hranic')

až do newštichských a odtud až byteských

hranic a odtud až do jestebských hranic.

krom rybníka, pes kterýž chodí od Byteše

mimo náš dvuor Otchlebský, kterýžto rybníek

slov ve Zborovici, i s suchu lúkit, kteráž leží od

bezských hranic, s rolí oranú i neoranú. s luka-

mi. s pastvami, pastvišemi, s chrastinami, s ho-

rami i s doly, s mezemi, hranicemi a s potoky i

se vším píslušenstvím, což k tomu od stara-

dávna písluší, i se všemi požitky i užitky, kte-

rýmiž se koli jmény menují, tak jakož jsem to

sám držal a požíval, nic sob na tom ani svým

erbóm ani budúcím práva ani vlastenství nepo-

zóstavuje, to všecko právo vkládám ve dsky

zemské ddin Janovi Holúbkovi ze Zhoe a

jeho erbóm k držení a požívaní.

Mfešován a na okraji J[an] z Perfnštejna].

78. Jan elud z Polovic a z Budkova své vlast-

ní zboží a ddicství. ves Mutišov, což já tu mám.
s dvorem, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi. s lukami. s lidmi plat-

nými i neplatnými, s rybníkem, s vodami teku-

tými i netekutými, s lesy. s chrastinami, s doly

i s plným právem, panstvím a píslušenstvím,

se všemi požitky a užitky, co k tomu zboží od

staradávna písluší, tak jakž to zboží v svých

hranicích a mezech od staradávna záleží, nic

sob já tu ani svým erbóm a budúcím žádného

práva ani panství ani vlastenství nepozústavuje,

to všecko vkládám ve dsky zemské ddin Mi-

kulášovi Húskovi z Zahrádky a jeho erbóm k

držení a požívaní.

79. Václav z I 'odunce odíkám se polovice

dvoru z' Vodunci, k kteréž jsem polovici právo

jml po Matjovi, otci svém, a penáším to prá-

vo s sebe na Jakše, bratra svého, a na jeho ddice.

') Za ti in petržené slovo jej.

-') e opraveno lou rukou asi z nedopsaného y.

3
) Za lim podtekozamí, I. i. neplatná slova a odtud

až do jestebských.
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mi. lastní dédicstvi,

a pod-

í: tomu roli oranú i neoranú,

s Inkami, s pastvami, - pastvišemi, - rybníky,

. pol mi tekutými i netekutými, s lesy,

s chrastinami i se všemi požitkj i užitky, tak

toho puol dvora \ svých mezech a hrani-

cích od staradávna vymezeno jest, s plným pan-

ensh mi. jakož sem sám držal a

v panství, pravá ani vlastenství,

ani erbóm svým i budúcím nepozastavuje ani

všecko Matjovi . Uíovi z Rati-

emské vkládám ku

pravému ddicství.

ad[isla]v [z Bosko

f.K 81, tichy své vlastní ddicství, dvuor

se dvma lány, s lidmi, platy. s pod-

sedky, - sadem, s robi 'tanu. s rybníky, s potoky,

s lesy, - chrastinami, s Inkami, s pastvami, s roli

uranii i neoranú, s horami i s doly i s tím se

vším, což k tomu dvoru ve vsi i na poli písluší,

:emi a hranicemi, jako/ sem sám díval, nic

.:m budúcím práva, panství a

vlastenství nepozstavuje ani zachovávaje, tu

všecko Bartoovi s Radkova a jeho erbóm ve

tisky zemské vkládám ku pravému ddinému
držení a požívaní.

ován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

S2. Mikuláš z Bystice pijímám na pravý spo-

lek ddice své na dvuor ddinj : Bezdkov, na

kterýž m Veronyka ková, manželka má.

nebošika, na spolek pijalo. i na to na všecku.

mám neb jmíti budu.

8*5. Jindich z Rosiky své vlastní ddicství a

zboží, ves pustu Ocho s dvorem, s rolí oraná i

neoraná, s potoky, s vodami tekutými i neteku-

tými, s lesy, s háji, s chrastinami, s horami.

- doly. s Inkami, pastvami, s pastvišemi. s pusto-

tinami, s mezemi, s hranicemi i se všemi jinými

užitky a požitky a dchody, kterýmiž koli mény

moha menovány býti. s plným právem a pan-

stvím, jakož to zboží v svých mezech a hrani-

cích od staradávna jest rozdleno a vymezeno,

nic sob na tom ani svým erbóm ani budúcím

žádného práva nepozóstavuje ani zachovávaje.

než to všecko Znatovi z Kukvic a z Rosic a jeho

erbóm vkládám ve tisky zemské ku pravému d-
dinému držení.

84. Jakub Skála z Dolní Rosiky své vlastní

ddicství. dvuor ve vsi Dolní Rosice s rolí ora-

nú i neoranú. s lesy. s chrastinami, s Inkami.

pastvami, s cestami, s mezemi, s hranicemi i

s tím se vším píslušenstvím, což k tomu dvoru

písluší, i s plným právem, panstvím, jakož ten

dvuor v svých mezech a hranicích od staradávna

jesl ro i jakož jsem to sám držal a po

žíval, to všecko právo Matjovi Klobásoví s Ro-

siky Dolní a erbóm jeho ve tisky zemské vklá-

dám ku pravému ddinému držení a požívaní.

ss. Marta s Brna, Kateiny Ryiánovej dcera,

rVolfganka Polcsmochara, mšenina brnnské

ho. a Kiitofora, syna Zolcsarova Lukášova

núcc, na ves Vitovice a na její všecko prá-

vo a píslušenství pijímám na pravý spolek.

s<». Marta Brna, Kateiny Ryiánovej dcera,

Rosinu, Hamrichšpanovu1
) dcera Brna, na tví

eškovice i na to všecko, což k tej tvrzi a /. tej

vsi písluší, pijímám na pravj spolek.

'run.

87. lilška s Lilie I áclavovi Ludanic a jeho Ml v,

ddicóm ves Lile s hradem a se dvma dvoro

ma, s kostelním podacím i .v kaplanslvím tu

v Lili, S lidmi platnými i neplatnými, s platy,

s užitky, s robotami a se dvma podsedky a se

dvma lány ti s jedním mlýnem ve -vsi Tuapech,

s Inkami, s pastvami, s horami, s lesy, S potoky,

S vodami tekutými i netekutými. s rybníky,

s rybniišemi i s jiným se vším píslušenstvím,

což k Lilci od staradávna písluší, ves XonoJa-

ny s horami, s mezemi, jakož to zboží svrchu-

psané v svých mezech ml staradávna vymezeno

jest. jakož jsem to sama držala. nic sob na tom

nepozastavující, to všecko ve tisky vkládám a

vpisuji ku pravému ddicství.

MeSován na okraji Jan z Kunovic.

88. Kištofor s Vojetína, syn nebožtíka Jana

Tidcátníka z Vojetína, Maškovi z Kundratic a

jeho erbóm a budúcím potomkóm dvuor svuoj

jménem Vojetínky, vlastní a ddiný, s rolí ora-

nú i neoranú i se vším jiným píslušenstvím a

panstvím, jakož ten dvuor od staradávna v svých

mezech a hranicích jest vymezen, a tak. jakož

jest jej sám držal a požíval, nic sob ani svým

erbóm a budúcím potomkóm práva na tom. pan

ství ani kterého vlastenství nezachovávaje ani

pozóstavuje, než to všecko vkládá ve tisky a vpi-

suje ku pravému ddinému držení a požívaní, a

jestliže to kde ve dsky prvé kde vloženo jet.

tohi i se odíká.

89. 7(7)/ Morava z Brna vkládá ve dsky vésku

Kúsku Zygmundovi Pavlovskému z Meziíí a

jeho erbóm ku pravému ddicství se vším jejím

píslušenstvím, jakž od staradávna k ni pišlu-

lalo, a jestli kde ve dskách ta véska jemu psána,

toho se odíká.

Petrhán.

90. Kateina z Milonic Pavlovi se l 'šechovic

a jeho erbóm -vkládá dvuor v M Honících s jed-

ním podsedkem ve dsky zemské s tím se vším.

což k tomu dvoru i podsedku od staradávna

-i I, ze také isti Hainrichšpanovu.
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písluší, nic sob ani erbóm svým nepozastavu-

jíc, ku pravému ddicství a požívaní i s lesy.

91. Matj Kracs z Vícenic Martinovi z Více-

nic a jeho erbóm lán svobodný tu v Vícenicich

s Inkami, s úrokem, s požitky i se vším panstvím

a píslušenstvím, jakž ten lán v svých mezech a

hranicích od Staradávna záleží, nic sob ani

svým erbóm ani potomkóm práva, panství ani

kterého vlastenství nepozastavuje, než to vkládá

ve dsky1
) a vpisuje ku pravému ddicstvie.

í2.Ltf. 12 v. 92. Léta Pán tisícího tyrstého devadesátého

druhého, vten tvrtek ped Zvstováním Panny

Marie [22. bezna 1J02/ držín jest snm pan-

ský obecní v mst Brn z rozkázanie a povole-

ní najjasnjšího knížete a pána, pana Vladislava,

uherského a eského etc. krále a moravského

margabie. skrze urozené pány: pana Ctibora

z Cimburka a z Tovaova. hajtmana margabství

moravského, pana Vratislava z Pernštajna, naj-

vyšího komorníka cúdy brnnské, pana Lipulta

z Krajku, najvyšího sudího cúdy tejž brnnské.

Tobiáše z Hory Obanské, najvyšího písae desk

a práv margabstvie moravského, pana Jana Ku-
nu z Kunstátn, pana Dobeše z Boskovic, pana

Albrechta z Šternberka, pana Jana z Lompnice,

pana Karla z Vlašim, pana Jana z Sovince, pa-

na Albrechta z Boskovic, pana Jana
2

) Boka3
!

z Kunstátu. pana Beneše z Boskovic, pana Bo-
ka') Kuny z Kunstátu. pana Hynka z Dúbra-

vice, pana Albrechta mladšího z Šternberka, pa-

na Ladslava z Boskovic, pana Zygmunda z Dú-

bravice, pana Jiíka z Vlašim, pana Hynka
z Ludanic. pana Václava z Ludanic. pana Sti-

bora z Lantštajna, pana Pertulta z Tvorkova a

pana Ludvíka z Vajtmile i jiné pány mnohé
margabství moravského.

1.13 Spolkové.

93. Kateina z Skalice a z Krhova pijala na

pravý spolek Filipa z Víková a z Prusinovic,

manžela svého, na ves Krhov, na ddicství své i

na to na vše, což má neb jmíti bude a k emuž
kde právo má. Poslové ke dskám pan Hynek
z Dúbravice a pan Václav z Ludanic panem hajt-

manem dáni.

94. Kateina z Buchovic a s Otradic pijala na

pravý spolek Václava, syna svého, na Rodinu

Ves, na ten spolek, kterýž má po Janovi Bradá-

ovi, bratru svém, i na to na všecko, což k tomu

písluší a ona tu právo má, ješto to sluší k brnn-
skému právu. Poslové ke dskám panem hajtma-

nem dáni pan Hynek z Dúbravice a pan Václav

z Ludanic.

95. Porota z Drahanovic pijímá na pravý

spolek Petra z Kyjovic, manžela svého, na své

ddictví, na tvrz íany a na ves tímž jménem
jmenovánu, i na to na všecko, což k tomu pí-

sluší a k emuž tu právo má.

96. Zygmund z Kladorub Janovi Šašovskému

ze Mštnic své vlastní ddicství, Šasovice tvrz

s dvorem poplužným a ves, s lidmi platnými a

usedlými i neusedlými, - rolí oranú i neoranú,

S lukami. s pastvami, s potoky, s rybníky, s rvb-

niišemi, s lesy, s chrastmi. s chrastinami,

s plnu zvlí a se vším plným panstvím, s hora-

mi, s doly i se vším píslušenstvím, což k tomu
od staradávna") písluší, v tch mezích a hrani-

cích, jakož jsem to sám držal a požíval, tu sob
nic nepozustavuje ani žádnému, než to všecko

právo ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddicství.

Mežován.

97. Markreta z Ojnic Jana Kropáe z Nevdo-
mí a z Budovic, manžela svého, pijímám na

pravý spolek na tch IP/./ zlatých, kteréž vzal po

mué nad vno mé, kteréž dskami zapsáno mám
na vsi MUešovicích, i na to na všecko, k emuž
právo mám neb jmíti budu.

98. Dorota z Hrádku pijala na pravý spolek

Jiíka Stoše z Kúnic, manžela svého, na ves Mi-

kulovice a na dvuor tudiež v Mikulovicích a na

vno své i na to na vše. což má neb jmíti bude.

99. Jan Šašovský ze Mstnic Šasovice tvrz

s dvorem poplužným a ves, s lidmi platnými a

osedlými i neosedlými, s rolí oranú i neoranú.

s lukami, s pastvami, s potoky, s rybníky, s ryb-

niišemi, s lesy. s chrastinami, s plnu zvlí a se

vším plným panstvím, s horami i s doly a se

vším píslušenstvím, což k tomu od staradávna

písluší, v týchž mezích a hranicích, tak jakož

jsem to sám držal a požíval, nic sob tu nepo-

zustavuje. vkládám ve dsky a vpisuji Zygmun-

dovi z Nové Psi ku pravému ddicstvie. k drže-

ní a požívaní.

Mežován.

100. Zygmund z Nové Vsi tvrz Šasovice s dvo- f.i3v.

rem poplužným a ves tudíž, tímž ménem jmeno-

vánu, s lidmi platnými a osedlými i neosedlými.

s rolí oranú i neoranú, s lukami. s pastvami.

s pastvišemi. s potoky, s rybníky, s rybniiše-

mi. s lesy. s chrastinami, s plnu zvlí a se vším

') /' orig. toto a pedcházející slovo vezdsky.
2
) Touž rukou, ale jiným inkoustem nad ádkem.

') Za tím slovo kuny. petržené inkoustem zápisu a

ješt jiným, týmž jako pedcházející sloro Jana.

*) Za tím z. petržené inkoustem zápisu.

5
) Za tím petržené slov:> v.
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plným panstvím, s horami i s dolj a se vším

ienstvim, coi k tomu i'd staradávna pi

sluší, \ tý< h a hranicích, tak

jsem ti> -.mi 1I1 bé tu nepo-

uje .mi kterého vlast chovávaje,

vpisuji

jeho erbm ku pravému ddicstvi a

anie.

101. mniky Ma H amenného

ie a ddicstvie,

rtú 1 neora-

lukami, s pastvami, s mezemi, s hranicemi

1 se vším píslušenstvím, tak jakož ten dvuor

., hranicích > v šemi po

žitky tak úpln a docela, jakož jsem

ten dvuor sám držal .1 požíval, nic sob na tom

ani svým erbóm ani budúcím práva ani kterého

vlastenstvi nepozstavuje, ale s plným právem a

panstvím ddiným to všecko vkládám ve dsky

zemské ddin k držení a požívaní.

102. Jiík s Jempniky, jakoš mám ve dskách

a knihách pán Vilémových z Pernštajna vlože-

ny dva dvory v Kamenném, i odíkám se z tch

jednoho dvoru, toho. na kterémž Martin sedí, a

nemám se vn na více navracovati, ani erbové

moji.

10">. Martin Dalešínský z Bezdkova vkládá

l>i s kostelním podacím </ v Skoroticích

pt lovkuov se vším právem a píslušenstvím

Janovi Ronichaovi s Konicím a jeho erbóm

ku pravému ddicstvi.

MeSován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

104. Martin Dalešínský z Bezdkova pijímá

na pravý spolek Jana Ronychae s Ronychu, ujce

svého, i jeho erby na ves Janovice se vším prá-

vem a píslušenstvím 1 na to na všecko, k emuž
právo má neb jmíti bude.

Mešován a na okraji Lad[isla]v |z Boskovic].

105. Matj z Boru Znatovi z Meli a jeho er-

bm ves Tlustomasty s dvorem, s lidmi platnými

i neplatnými, s robotami, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s chrastinami, se vším panstvím

a píslušenstvím, což k té vsi od staradávna pí-

sluší a v svých mezech a hranicích jest vymeze-

na a jakož jsem to sám držal. nic sob ani er-

bóm svým nepozstavuje, vkládám ku pravému

ddictví a ve dsky vpisuji.

106. Jan z Krušovic své vlastní zboží a ddic-

tvie. ves Radkovice a dvuor pustý Zahrádky,

s lidmi platnými i neplatnými, s rybníky, poto-

ky, s lukami. s lesy. s chrastinami, s roli oranú

i neoranú, s pastvami, s robotami i s tím ^e vším,

svrchupsané vsi a dvoru písluší, tak ja-

ko jsem to -.mi držal .1 požíval, s plným pan

itvím, ku pravému ddicstvi, na tom sob nic ani

erbóm svým ani žádnému jinému žádného prá-

va ani panství nepozstavuje, to všecko vkládám

.1 vpisuji ve dsk) zemské ddiné lanoví Koa
-, di 1 jeho erbóm ku pravému ddiné

mu držení a požívaní.

107. Botek Kuna Z Kunstatu a . BÚSOVQ V& \.\X

i s Ludanic a jeho erbóm ves pustu Gron

rybníky, s rybniišemi, s lukami, s pásl

vámi, s pastvišemi, s rolí oranú i neoranú,

s mlýnišemi, s potoky tekutými i netekutými,

s chrastili,mu, s mezemi, s hranicemi 1 se vším

plným právem"), píslušenstvím a panstvím, což

k tomu zboži a k té svrchupsané vm od stara-

dávna písluší .1 \ Svých mezech a hranicích /á

leží, ni sob nic ani svým erbóm 1 budúcím na

tom zboží práva, panství ani kterého vlasten

ství nezachovávaje ani pozóstavuje, ve dsky

'vkládám a vpisuji ku pravému jeho držení a sla-

dni a tímto vkladem právo své moím.
Mežován a na okraji J[an] /. P[ernštejna].

108. .luna z Kostelce a z Stonaova na mste-
ko Stonaov s dvorem, s kostelním podacím, ves

Miltcndorj , s platy, s lidmi osedlými i neosedlý-

mi, s rolí oranú i neoranú. s rybníky, s potok)

tekutými i netekutými, s lukami, s pastvami,

> pastvišemi, S lesy. s chrastinami, s horami i

s doly, s hony, s lovy, se vší zvli a s dchody,

kterýmiž by koli jmény jmenováni býti mohli, i

se vším jich píslušenstvím, což k tomu zboží

od staradávna písluší, v týchž mezech a hrani-

cích, jakož, od staradávna v sob vymeny jsú

a vysazeny a jakož jsem to sama držala, a k tomu

Folknov, Ves pustu, též s t- vsím její píslušen

stvítn. na to všecko pijímám na pravý spolek

Jeticha z Prostboe, manžela svého.

109. Vilém z Pernštajna na Helfenštajn,

najvyší hofmistr království eského. Ptovi

z I.ichtmhurka a z Bítova a jeho erbóm zboží a

ddicstvi své vlastní, tvrz Radotice - dvorem, se

-vsi, s rolí oranú i neoranú. s lukami. s pastvami,

s pastvišemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s rybníky, s rybniišemi. s vodami tekutými i ne-

tekutými, s lesy, s chrastinami, s hory 1

!, s doly,

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, se všemi požitky a užitky, což k tomu

zboží od staradávna písluší, tak jakož to zbo-

ží v svých mezech a hranicích od staradávna

záleží, sob tu ani svým erbóm a budúcím žád-

ného práva ani panství nepozstavuje, to všecko

tím petržené slovo i.

eno touš rukou z neitelného slova; cz lze

li rz.

') Za tím petržené slovo a.

*) / ak -e originále.
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právo ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddicství, k drženi a požívaní.

Aíeioi dn.

110. l'utti s Lichtmbwrka a s Bítova Vilémovi

s Pernštajnu na Helfenštajn, najvyšímu hof-

mistru královstvie eského, a jeho erbóm a budú-

cím hrad Sádek s dvory, s rybníky, s lesy, - háji,

s horami, s dolinami, s potoky, s ekami, ves Ko-

jetice, ves Rokytánku Horní, :'es Rokytánku

Polní, z' Lovkovicích puol sedma lánu a tvrt i

což:k tomu jest a od staradávna písluší, s rolími

oranými i neoranými, s hranicemi, s mezemi i

se vší zvlí, s lidmi platnými i neplatnými, což

k tm všem a k tomu zboží od staradávna pí-

sluší, i se tmi mlýny u hradu blíž ležícími, nic

sob tu ani budúcím svým nepozastavuje, než to

všecko ve dsky vkládá a vpisuje ku pravému

jich držení a ddinému požívaní.

111. Vilém c Pernštajnu, najvyší hofmistr krá-

lovství eského, a Vratislav odtudž, najvyší ko-

morník cúdy brnnské, bratí vlastní, knzi Ví-

tovi apatit a konventu kláštera Márského, nynj-

ším i budúcím, zboží a msteko naše ddiné
Horní Bobrové s domy, s krmami, s dvory

kmetsími. s ddinami ornými i neornými, s pla-

tem, s mlýny, z mlýnúv požitky, s lukami, s past-

vami, s ekami, s potok}-, s lesy, s háji, chrasti-

nami i se všemi a všelikterakými dchody, po-

žitky a píslušnostmi, kterýmiž koli mény meno-

f. 14 v. vány býti mohu. žádných nepozastavujíc, se vší

zvlí a s plným panstvím a kostelním podacím,

v týchž mezech a okršleích a hranicích, jakož

jest od staradávna vysazeno a vymeno, a tak,

jakož jsme to sami po pedcích našich mli a

drželi, to všecko právo ve dsky zemské vkládá-

me a vpisujem ku pravému jich a ddinému
držení a požívaní.

112. Knz l'ít opat a vešker, konvent klášte-

ra Márského Vilémovi z Pernštajna a na

Helfenštajn, najvyšímu hofmistru království

eského, a Vratislavovi ~ Pernštajnu, najvyšímu

komorníku desk a práva zemského v Brn, i

jich erbóm a budúcím puol msteka Horního

Kižanova s domy, s krmami, ves Jívové, ves

Pikarec, ve vsi Medlov, k emuž jsme tu my
právo mli, i s desátky vinnými, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s rybníky, s ddinami ornými i

neornými, s lukami, s pastvami, s ekami, s po-

toky, s lesy, s horami i se vším jiným píslušen-

stvím, dchody a požitky, kterýmiž koli mény
mohu menováni býti, s mezemi, s hranicemi, nic

sob tu ani našim budúcím práva ani kterého

vlastenstvi nepozstavujíc. ve dsky vkládáme a

vpisujem ku pravému jich držení a ddinému
požívaní.

113. Dobeš a Beneš, bratí vlastní c Boskovic

a c mé Hory, Vilémovi z Pernštajna a na Hel-

fenštajn, najvyšímu hofmistru království eské-

ho, a Jindichovi z Lipého a jejich erbóm a bu-

dúcím ves Dyákovice, co jsme tu jmli a drželi,

se všemi mezenu a hranicemi, což k té vsi od

staradávna písluší, nic sob ani svým erbóm a

potomkóm práva, panství ani kterého vlasten-

stvi tu nepozastavujíce ani zachovávajíce

všecko ve dsky vkládáme a vpisujem ku pravé-

mu ddinému držení a požívaní.

114. Vilém z Pernštajna, najvyší hofmistr

království eského, Dobešovi a Benešovi, bratím

vlastním z Boskovic a mé Hory, a erbóm jich

i budúcím ves svú Kové i všecko, což jsem

v té vsi jml a držal, se všemi mezemi a hrani-

cemi, což k tej vsi od staradávna písluší, nic

sob ani erbóm svým práva, panství ani které-

ho vlastenstvi nezachovávaje ani pozústavuje,

než to všecko ku pravému ddicství a požívaní

vkládáni a vpisuji ve dsky zemské.

115. Vratislav c Pernštajna i s svými erb)

Jetichovi ~ Prostí boe a .-lun z Kostelce a /"/

Stonaova1
), manželce jeho, a jich erbóm a bu-

dúcím ves, eenú Suchu, k emuž jsem já tu

právo ml, s lidmi v tej vsi platnými i neplat-

nými, s rolí oranú i neoranú. s lukami. s past-

vami, s úlehlemi, s rybniišemi, s potoky, s há-

ji, s lesy. s chrastinami i se vším píslušenstvím,

což k tej svrchupsanej vsi a k tm lidem od sta-

radávna písluší, s mezemi, s hranicemi, se vše-

mi požitky a užitky penžitými i nepenžitými i

s úrok_\- spravedlivými, kterými se koli jménj

menují, tak úpln a docela tak. jakož jsme to

sami drželi a požívali, nic sob na tom ani svým

erbóm ani budúcím práva ani kterého vlasten-

stvi nepozústavujíce, ku pravému ddicství ve

dsky vkládáme a vpisujeme.

116. Dobeš a Beneš, bratí vlastní c Boskovic f. 15

a z mé Hory, i s svými erb}- zboží své vlastní

a ddiné ve vsi Suché, to jest devt lánv o

lých i neosedlých. platných i neplatných, s rolí

oranú i neoranú. s lukami. pastvami, pastvi še-

mi, s potok}-, s vodami tekutými i netekutými.

s rybníky, s chrastmi, s chrastinami, s doly i se

vším píslušenstvím, což k tomu od staradávna

písluší, a v svých mezech a hranicích ve vsi i na

poli. tak jakož jsme to sami drželi a toho poží-

vali, se vším panstvím, tu a na tom sob ani

erbóm svým nic nepozastavujíc ani žádnému ji-

nému nižádného práva ani kterého panství a

vlastenstvi, než to všecko ve dsky vkládáme a

vpisujem ku pravému ddiestvie, k držení a po-

žívaní Jetichovi z Prostboe a Ann z Kostelce

a z Stonaova. manželce jeho vlastní, i jich erbóm.

') I' orig. a s Tonaova.
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117. Anna z Královic Hanka s Lap, manžela

svého, na ves Knihni - dvorem .i s ko

stelním podacím i se vším panstvím a píslušen

stvim, coj k tej vsi "'1 staradávna píslušie, i na

všecka jiná zboží, kterái ve dskách mám a k e
bych kde právo jmla, pijímám na pravj

spo l

lis. Martin Straka z Jtmpnit ddic-

stvie své vlastní, polovici Raic, dvuor, s rolí o-

ranú i neoranú, s rybníky, > rybniišemi, s po

toky, - vodami tekutými i netekutými, > lesy,

s háji, s chrastinami, > horami, s doly, s Inkami,

- pastvami, pastvišemi i s tím se vším, což

d -i.ir.ul.H n.i písluši .i vymi

jsú, i s tím se vším právem, které: jsem k tomu

svrchupsanému zboží jml, tu sob nic ani svým

erbóm ani potomkóm žádného práva ani kterého

vlastenství nepozstavuje, vkládám ve dsky zem-

ddin Václavovi z Rynarce a c Slavíkovu:

i jeho erbóm a potomkóm ku pravému držení a

požívaní.

119. Jan z Kladné <i z Olešniky i s svými

crhy knzi Vítovi opatu a konventu kláštera

ského své vlastni ddieství, vésku Volešénku

i s dvory .i >c vším k tej vésce píslušenstvím i

k tm dvoróm, s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oránu i neoranú, s lukami, s lesy, s háji,

chrastinami/') s rybníky, s eku. s potoky,

- pastvami, pastvišemi i se všemi jinými užitky

a požitky, na tom sob práva, panství ani kte-

rého vlastenství nepozstavuje, nežli tak, jako/

jsem to zboží sám držal a požíval a pedkové

moji, to všecko právo ve dsky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému ddieství, k držení a požívaní.

120. Knz Vít opat a konvent kláštera žJár-

ského Janovi Olešénkovi z Kladné) /.l>oží naše

ddiné, ves Krokoín s lidmi platnými i neplál

nými, s rolí oranú i neoranú. s lukami, - lesy,

- háji, s chrastinami, s potoky, s pastvami,

s pastvišemi i se všemi jinými požitky a užitky,

na tom sob práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozóstavujíce, než tak, jakož jsme tu ves

pedpsanú sami držali a požívali a pedkové
naši. to všecko právo ve dsky zemské vkládáme

a vpisujem ku pravému ddieství. k držení a

požívaní.

MeSován.

Í.15v. 121. Jan Olešénka z Kladné) Šepánovi z

Lomnice a jeho erbóm zboží své ddiné, ves

Krokoín s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú. s lukami, s lesy, s háji,

s ehrastmi, chrastinami, s potoky, s pastvami,

s pastvišemi i se všemi jinými požitky a užitky,

na tom sob práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozstavuje. než tak, jakž jsem tu ves

pedepsánu sám držal aneb pedkové moji, t"

všecko právo ."v dsky zemské- vkládám a vpisuji

ku pravému ddieství, k drženi a požívaní.

122. Johanka . Bohušic Zygmundovi s Mano

va a jeho erbóm zboží a ddieství své vlastní,

dvuor a ves Bohušice s lidmi usedlými i

neusedlými, s úroky, poplatky, s požitky, s robo

tanu. - rol, oranú i neoranú, s rybníky, s halte

i. s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami, s lu

kanu. pastvami, pastvišemi, s horami, s doly,

s mezemi, s hranicemi i se vším plným prá

vem, panstvím a píslušenstvím, jakož to zboži

\ svých mezech a hranicích záleží i což koli

k tomu od staradávna písluší, tak jakož jsem

to sama držala a požívala, nic sobe ani svým

erbóm i budúcím tu nezachovávajíc žádného

práva ani kterého vlastenství, než to všecko

právo ve dsky zemský vkládám a vpisuji ku

pravému ddiestvie, k držení a požívaní.

12"». Zygmund z Kladorub puol druhého lánu

ve vsi Krasonicích se vším jich píslušenstvím,

S rolí oranú i neoranú. s lukami, s pastvami,

pastvišemi, S mezemi a hranicemi, jakož od

staradávna v svých mezech a hranicích vyme-

zeny jsú, tak jakož jsem to sám držal, s plným

panstvím, nic sob na tom ani svým erbénn ne-

pozstavuje, vkládám a vpisuji ve dsky Oldi-

chovi z Marýže a jeho erbóm ku pravému d-
dieství, k držení a požívaní.

124. Jan, syn písaíkm', z '/irovnice, llrouo

:/ z Stojína a erbóm jeho své vlastní zboží a

ddieství v Stojiin, dvuor, na nmžto jest L"

grošv platu, jakož na nm Maík, lovk úro-

ní, sedí, i se vším, což k tomu dvoru písluší,

s rolími, s lukami. s lesy, s chrastinami, s ryb-

níky i s tú lúkú. jakož pod dvorem leží, i

- hranicemi i s mezemi, jakož, to zboží v nich

záleží, ve dsky zemské vkládám ku pravému d-
dictvie, k držení a požívaní, a jestliže bych kde

ve dskách ten dvuor jml neb tu luku, ten vklad

tímto vkladem moím.
125. Jiík Herynk z Slúpna a v Kobylnicích

Barboe z echtína, manželce své vlastní, dv
st zlatých dobrých uherských na rybníce na

Vrchním v Kobylníku ve dsky zemské vkládáni

a vpisuji ku pravému jejímu vinnému právu.

Píjemci toho vna sám on, Jiík, se uinil jiným

statkem svým.

126. Kunrád z Miroslav Arnoštovi, Janovi

a Ondejovi z Jempniky a jejich erbénn tvrz

Studnice se vsí, ddieství své vlastní, s lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s vodami

tekutými i netekutými, s rybníky, s lesy, s háji,

s chrastinami, s užitky, poplatky, s inžemi, s me-

') Toto a následující slovo tuk v originále -) Za tím petržená slova - t"li manu i neoranú.



XVI M9' 47

/cini, s hranicemi, jakož o zboží v svých me-

zech a hranicích od staradávna vymezeno a vy-

sazenu jest, s plným právem, panstvím a pišlu

šenstvím, tak jakž jsem sám to držal a požíval,

f. 16 | nic sob ani svým erbóm práva, panství ani kte-

rého vlastenství na tom zboží nezachovávaje ani

pozstavuje. než to všecko právo ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému ddictvie,

k držení a požívaní.

12?. Ofka z Vojislavic Václavovi s Vydi a

jeho erbóm puol vsi Popelína a puol vsi Olešné,

své vlastní zboží a ddieství, s lidmi platnými i

neplatnými i s mlýny, což k zemi moravskej pí-

sluší, i s jiným se vším, což k tomu písluší,

s rolí oranú i neoranú, s lukami. s pastvami,

s pastvišemi. s lesy, s chrastinami, s rybníky,

s rybniišemi malými i velikými, s haltéi.

s potoky, s horami i s doly i s tím se vším, což

k tomu od staradávna píslušie. v týchž mezech

a hranicích, jakož jsem to sama držala a poží-

vala, to vše. což k té pl vsi Popelné a puol

vsi Olešné. k zemi moravské a k právu brnn-

skému píshiši od staradávna. tu sob na tom

obojím zbožím1
") ani svým erbóm ani jinému

žádnému žádného práva ani panství nepozasta-

vujíc ani kterého vlastenství zachovávající, vklá-

dám a vpisuji ve dsky zemské ku pravému d-
dieství, k držení a požívaní.

128. Filip z Víková a s Prusinovic tvrz

Krhov s dvorem, se vsí, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranú, s rybníky,

rybniiši a potoky, s vodami tekutými i nete-

kutými, s lukami. s pastvami, s pastvišemi.

s lesy, s horami, s háji, s chrastinami, s mlýn}',

s mlýnišemi. s kostelním podacím i se vším

panstvím a píslušenstvím, s požitky, s poplatky,

s úroky všeliakými. kterýmiž koli jmény mohu

menováni býti. ješto k tvrzi Krhovu a k tej vsi

i k dvoru od staradávna písluší, tu sob ani

erbóm svým práva, panství ani vlastenstvie ne-

pozstavuje, tak jakož v svých mezech a hrani-

cích od staradávna písluší, ve dsky vkládá a

vpisuje Janovi Zelenému z ían a jeho erbémi

ku pravému ddinému držení a požívaní.

129. Kateina z Bohuslavic Petra z Rosee,

manžela svého, na dva dvory a na sedm Línv
k tm dvoróm píslušejících tu v Bohuslavicích

i na to na všecko právo, což k tm dvma dvo-

róm a k tm lánóm od staradávna písluší a

píslušalo jest. jakožto pravá ddika tch dvo-

rv a lánv pijímá na pravý spolek.

110. Jan z Hornic a Jan z Kojetic na míst
jisce umrlého Hanka a Jílka z Rácovic, rukoj-

mie, Jindichovi Hrochovi z Rácovic a jeho er-

bóm dvuor ve vsi Rácovicích s pl druhým lá-

nem, s tetinu mlýna. - haltéem, s rolí oranú

i neoranú. s lukami. s pastvami, s háji. s chra-

stinami, s horami i s doly i se všemi jinými

užitky a požitky, s plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jakž ten dvuor v s, ,li od stara-

dávna záleží a vymezen jest, v tch mezech a

hranicích, jakož to sami držali a pedkové jich.

tu nic práva, panství ani vlastenství sob ani

jinému žádnému nepozastavujíc, než to všecko

právo ve dsky zemský vkládají a vpisují ku pra-

vému ddiestvie, k držení a požívaní.

131. Jiík z Vseborova pijímá na pravý spo- f. 16 v.

lek Vávru z Bystice a jeho dti na VI lánv
bez tvrti ve Z'si Svainov, na to na všecko prá-

vo, což k tm VI" lánóm bez tvrti od stará

dávna písluší a záleží.

132. Urban z Starého Sedla erby své na Žeb-
tín, na íky a na Chrústov i na to na vše. k e-
muž kde právo mám neb jmíti budu, pijímám
na pravý spolek.

133. Jindich z Hoféic Katein z Slúpna.

manželce svj vlastní, ves Hofcice s dvorem.

s rybníky, s lidmi platnými i neplatnými, s ko-

stelním podacím, s lukami. s pastvami, s lesy.

s chrastinami, s mezemi a hranicemi a se vším

panstvím a píslušenstvím, tak jakož jsem sám

držal a požíval, ve tech stech zlatých dobrých

uherských ve dsky zemské vkládám a vpisuji /.•;/

pravému jejímu vnu. Píjemci toho jest on sám,

Jindich, jiným statkem svým.

134. Elška z Šerkovic Matjovi z Boru a jeho

erbóm ddiestvie své. tvrz Žirótky s dvorem a

.í véskii týmž ménem menovanú, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s in-

žemi, platy, poplatky i se všemi užitky a požit-

ky, s pastvami, s pastvišemi, s lukami. s voda-

mi tekutými i netekutými. s lesy. s chrastmi.

s chrastinami, s mezemi a hranicemi, jakož to

zboží v svých mezech záleží a jest vymezeno, se

vším plným právem a panstvím, jakož jsem to

sama držala a požívala, nic tu práva, panství

ani kterého vlastenství nezachovávající ani po-

zstavujíci, než to všecko právo ve dsky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému ddieství. k drže-

ní a požívaní.

List na Pedín a na Heraltice i na jiné vsi

Pibíkovi z Miliína.

135. Wladislaus, Dei gracia Ungarie, Bohe-

mie. Dalmácie, Croacie etc. rex, marchio Mo-

ravie. Lucemburiíensis et Slesie dux ac Lusacie

marchio etc, notum facimus tenore presencium

universis: Etsi maiorum nostrorum omneš li-

bertates et gracias tueri atque tirmare nobis

') Tak v originále.
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cordi sit, eas tamen voluntate proniori protegi

mus et roboramus, quas hiis concessas ore vi

demus, quos fideles et gratos
1
) nostris ante-

ribus semper fuisse experiencia comprobat

et |u. íp^i -ni- litteris profitentur, sa

ne Majtstati nostre pro parie nobilis Przibiko-

\e MUicsin, fidelis nostri dilecti, humiliter

atum extitit, 11/ benignitate regia dignare-

,„„r nostre munitnine roborare

gium dive memorie Georgii, >v-

loemie, predecessoris nostri, concessum et

ttim quondam Ulrico de MUicsin, pati pre-

nominati rrcibikonis. super quibusdam bonis

quondam feudalibus, exemtis el libertatis ab

omni jurc feudi oneribusque et serviciis feudali-

prout in ipso privilegio nobis ad videndum

et legendum sufficienter exhibito clarius conti

netur, cuius quidem tenor in hec sequitur verba:

rgius, Dei gracia Boemie rex, Moravie

marchio, Lucemburgensis et Slesie dux ac Lu-

sacie marchio etc, notum facimus tenore pre-

F. 17 sencium universis, quia*) nos advertimus plu-

rima servicia fidelia, que nobilis Ulricus de Mi-

licsin, fidelis noster dilectus, nobis exhibuit et

exhibere dehet
3

) in futurum, signanter quia in

obsidione castri Czornssteyn plurimas expensas

feci), ideo. ut ceteri subditi nostri eo allecti,

quod servicia nobis exhibita dignis premiis com-

pensamus, ad obsequendum nobis reddantur pro-

niores, non ])er errorem aut improvide, sed ani-

mo deliberato. cum sáno consilio nostrorum

procerum et fidelium. de erta nostra sciencia,

auctoritate regia et marchionali Moravie. de

gracia nostra speciali bona sna. <//<<• habet in

villis Przedin, Heralticz, Czasowicz, Branczudi,

Chlistow, Hwiezdoniowicz, in lota -.illa Czizow

et in villis desertis. scilicet Waczenowicze, Da-

ssowicze, Swoykowicze, Genissow, Petruwky,

Bezdieczkow, Brzezové <Lei Rygnholcz^) , cum

omnibus earum pertinenciis, que in feudum a

nobis et corona regni nostri Boemie depende-

bant, libertovimus et presentibus litteris nostris

libertamus ac a iure feudi nostro et successorum

nostrorum, regum Boemie et marchionum Mo-

ravie. libera dimittimus sic, ut ipse Ulricus

cum suis heredibus et successoribus eadem bona

libera ab omni jure feudi et serviciis feudalibus

teneant et possideant perpetue. quemadmodum

ipse alia sua bona libere tenet et possidet. omni

contradiccione quorumcunque procul mota. Pre-

zenním sub appensione nostri regalis sigilli

testimonio litterarum. Datum Prage die ultima

!.iis /,•/. prosince 1466], .umo Domini

Mi°CCC< "" regni nostri .mimo nono.

Nos igitur duti Przibikonis iustis huiusmodi

suplicacionibus favorabiliter inclinati, animb de

liberato el de erta nostra sciencia, auctoritate

regia Boemie et marchionali Moravie ipsum

privilegium graciose duximus innovandum ei

vigore presencium innovamus, ratificamus, ap

probamus et confirmamus, decernentes insuper

omnia et singula in eodem contenta plenm el

inviolabile robur firmitatis perpetue obtinere;

idcirco pro pleniori el eficaciori observacione

predictorum capitaneo nostro Moravie, came

rario, officialibus atque aliis quibuscunque, ad

quos pertinet, fidelibus nostris. hannn série da

mus in maridatis nostris, quatenus ad requisi

cionem duti Przibikonis presentes litteras tabu

lis prefate terre Moravie annotare et intabulare

non obmittatis nec predictum Przibikonem he

redesque et successores ípsius contra predictum

privilegium et libertacionem ullo módo moles

trn- sen turbetis neque alios molestare aut tur-

bare permittatis, proul nostram et sucessorum

nostrorum, regum Boemie, indignacionem cupi

ti- evitare. Presencium sub nostri regalis sigilli

appensione testimonio litterarum. Datum Bude

octava die Decembris [8. prosince 1491], anno

Domini Mi "(.'(.'(*(
'"()i. regnorum nostrorum an-

no Ungarie secundo, Boemie vero vigesimo pri -

mo. Ad relacionem domini Johannis de Sselm-

berg, cancellarii regni Boemie. Nunccii per do-

minm capitaneum dáti ad presentem intabula-

cionem dominus Albertus de Bozkowicz et do-

minus Ladislaus de Bozkowicz.

Mešován i s poznámkou na okraji. Na okraji na f.

tóv. Lad[isla]v [z Boskovich

í>6. Johanna abatyše, Uršula pevora, .luna

podpevora a vešken konvent kláštera tišov-

ského. jenž slov Hrána nehesleá. ádu cister-

stého a biskupství olomúckého, Havlovi z Bate-

lova a na Rašovicích a jeho erbóm pt lán role

v Rašovicích a tyi podsedky, zboží své ddi-
né, s lidmi platnými i neplatnými, s inžemi,

s robotami malými i velikými i s vinami,

s odmrtí, se všemi poplatky i požitky i se vším

jiným právem, píslušenstvím a panstvím, což

k tomu zboží již jmenovanému sluší, kterýmiž

by mény mohlo menováno býti, jakož od stará- f.l"v.

dávna slušelo a sluší a v svých mezech a hrani-

cích jest vysazeno a vymezeno, tak jakož jsme

to sami držali až do si chvíle, nic sob ani bu-

dúcím potomkóm práva, panství a vlastenství

1
1

í" OTtg. p;

') Touž rukou nad petrSi em quod.

') V orig. debit.

') c opravenu lou rukou c a.

:
'l Na okraji jinou rukou a jiným inkoustem

zání jinému vkladu neškodí.
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tu a na tom nezachovávajíc, než to všecko vklá-

dáme a vpisujem ve dsky zemské ku pravému

ddinému držení a požívaní.

Meiován.

í"57. Elška z Šerkovic Zuzanu z Meli a Elsku

z Meli, dceru Zuzaninu. na vsi Lib, .fena, i cos

v Bukovici a z' Herulticích má, i na tu na vše-

cko, k emuž právo má neb jmíti bude, pijímá

na pravý spolek.

1>8. Zuzana z Mclic Elšku z Meli, dceru svú,

a dti její na fena své, kteréž má na vsi Šumí-

cích, i na to na všecko, k emuž právo má neb

jmíti bude, pijímá na pravý spolek.

139. Elška z Meli Václava z Vitbachu, man-

žela svého, na ves Šumíce i na to na všecko, k

emuž právo má neb jmíti bude. pijímá na pra-

vý spolek.

140. Jan z Nákla Hynkovi z Popvek ves svú

ddiná Loviéky se dvorem poplužným, s luka-

mi. s rybníky, s kostelním podacím, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s rolí, s robotami, s potoky,

s pasvišemi, s horami, s požitky, s hranicemi,

s mezemi, se vším panstvím a píslušenstvím,

což v tej a k tej vsi od staradávna píslušie,

jakož jsem sám to držal, nic sob ani erbóm

svým nepozustavuje na tom. vkládám a vpisuji

ve dsky ku pravému ddieství.

Meiován.

141. Hynek s Popvek tvrz Loviky s dvo-

rem poplužným, ves Loviky s kostelním poda-

cím, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú

i neoranú. s lukami. s pastvami, s rybníky, s in-

žemi, s potoky, s lesy. s horami, se všemi užitky

a požitky, kterýmiž koli mény mohu menováni

hýti. se vším panstvím a píslušenstvím, což k

tomu od staradávna slušie a jakž v svých me-

zech a hranicích zamezeno jest a jakož jsem to

sám držal a požíval, nic sob tu ani erbóm svým
nepozustavuje. Alšovi z Polanky a jeho erbóm

ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddieství.

142. Markvart ze Zvole, Jiík Racek z Mrdica
z Uhec, Adlika z Malenovic Janovi z Zástizl

a z Xemotic i jeho erbóm a budúcím potomkem
zboží a ddieství naše. kteréž se nám po ped-
sích našich dostalo a k emuž tu právo máme,
vcvsiSenstrazi ave vsi Xásedlovicííh, i s dvory.

s kostelním podacím v Senstrazi i s tím lesem.

cos v lovicském lesu jest, i s tím podsedkem.

jako v Lovicích u kostela jest, s lidmi platnými

: neplatnými, s rolí oranú i neoranú. s lukami.

s pastvami, s pastvišemi. s potoky, s vodami
tekutými i netekutými, s rybníky, s lesy, s chrasti-

nami i se vším panstvím a píslušenstvím, což k

tomu zboží Senstrazu a Násedlovicím od stara-

dávna písluší a záleží v svých mezech a hrani-

cích, tak úpln a docela, jako jsme to sami držali

a pedkové naši a požívali, nic sob tu na tom

zbožie ani erbóm našim ani budúcím práva, pan-

ství ani kterého | vlastenství nepozastavujíce ani f. 18

zachovávajíce, než to i všecki i vkládáme a vpisujem
ve dsky zemskj ku pravému ddinému držení a

požívaní, a jestliže bychme kde ve dskách mli
to, že se tímto vkladem toho svého práva odíká-
me a odpisujem, i erby své.

143. Hanek z Zap. .luna z Královic Barboe
abatyši a konventu kláštera svaté Kláry u Mat-
ky Bosí v Znojm -ves naši ddinú Lechovice se

vsím píslušenstvím a panstvím, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s rybníky, s rybnišemi, s poto-

ky tekutými i netekutými, s rolí oranú i neora-

nú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy.

s háji i se všemi požitky a užitky, s platy úro-
nými, s mezemi, s hranicemi i se vším plným
právem a panstvím, což od staradávna k té vsi

Lechovici píslušelo a písluší, a tak, jako jsme

to sami držali a požívali, žádného sob ani svým
erbóm práva ani vlastenství na té vsi nezacho-

vávajíce ani pozstavujíc. než to všecko právo

naše "skládáme a vpisujem ve dsky zemské ku

pravému ddiestvie. k držení a požívaní.

144. Barbora abatyše a konvent kláštera Mat-

ky Boží v Znojm Hankovi z Zap a Ann z Krá-

lovic i jich erbóm naše vlastní zboží a ddieství.

ves Vrahovice, k emu jsme my tu právo mli.

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s potoky tekutými i netekutými, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi i se všemi požitky, u-

žitky i platy úronými, s mezemi, hranicemi i se

vším plným právem a panstvím, což od stara-

dávna k té svrchupsané vsi Yrahovicím píslu-

šalo a písluší, a tak, jakož jsme to sami držali

a požívali, žádného práva nepozstavujíce ani

vlastenství, než to všecko právo vkládáme a

vpisujem ve dsky zemské ku pravému ddieství.

k držení a požívaní.

145. Hynek z Popvek Barboe z Okrašovic,

manželce své vlastní. IIIC zlatých a XXV zla-

tých na lidech svých ddiných v Pozoicích ku

pravému vnnému právu ve dsky zemské vklá-

dám a vpisuji.

146. Hynek z Popvek Barboru z Okrašovic,

manželku svú. pevodím s Okrašovic. s t:'rze. se

dvú dvor, se vsi, - mlýnu i se všeho, což k tomu

písluší a k emuž tu právo mla. s jejího vlast-

ního ddictví, na tvrz Pozoice, na dvuor popluž-

ný. ua ves, na lidi. na roboty, na rybníky, na

vinohrady, na lesy i na to na všecko, k emuž
tu právo mám. nic --ob tu nepozustavuje ani er-

bóm svým. ve dsky jí vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddieství. Píjemci toho vkladu jest Lad-

slav z Boskovic.

14". Barbora z Okrašovic Hynka z Popvek.

manžela svého, na tvrz Pozoice, na ves a na

dvuor. jakož jsem na to pevedena, i na to na
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ecko, k emui právo mám neb jmíti budu, pi

jímám na pravj spolek.

M8v. I4s. Popvek Markvartovi t Králo-

erbóm ddicstvi své, dva d\

vice s platem >i mlýn na

( iymiercsem, jenž slov Camtmy »i/»i.

,i sfew u téhož mlýna, a to - rolmi oranými i ne

oranými, s rybníky, s lesy, s háji, s Inkami.

tvarní, s pastvišemi i s tím se vším právem

a píslušenstvím, což k týmž dvoróm a k tej vsi

Okrasovicím od staradávna písluší, nic sob

ani svým erbóm a budúcím práva, panství ani

vlastenstvi nepozastavuje, než to všecko právo

vkládám a vpisuji ve dsky zemské ku pravému

ddicstvi, k držení a požívaní.

149. Hynek s Popúvek Veronyku s Pop/vek,

sestru svú, na dvuor v PopAvkách a na //'/._." lá-

nu, na dva podsedky, a k emu/ tu právo mám.

pijímám na pravý spolek.

1^0. |
-, '.:.- Tavikovic na míst otce svého

Vaka, umrlého, lanoví s Petrovce a jeho er-

bóm ddictvie své, ves Pohni Vodu, tvrz s dvo-

rem, s vinohradem, s sady, s rybníky, s lidmi

platnými i neplatnými, s úroky, s poplatky, - vo-

dami tekutými i netekutými. s lesy. s chrastina-

mi, s horami i s dolinami i se vším píslušen-

stvím. COŽ k té vsi a k té tvrzi i k tomu dvoru

od staradávna písluší a jakož vymezeno jest.

se vším píslušenstvím, kterýmiž koli mny
množ jmenováno býti, se všemi užitky a požit-

ky, tak jakož to otec muoj držal a požíval, i se

vším plným právem a panstvím, nic sob tu prá-

va, panství ani kterého vlastenstvi nezachová-

vaje ani svým erltóm krom toho dvoru, kterýž k

Kanicím písluší, než to všecko právo ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému ddictví,

k držení a požívaní.

151. Jan Zelený z ían puol fáta lánu ve vsi

Otmicích s jich se vším píslušenstvím, což k

tomu 1 ITT
1

/., lánu písluší, se všemi užitky, s pl-

ným panstvím, jakož jsem to sám držal a poží-

val, nic sob tu ani erbé>m svým nepozastavuje,

Alšovi z Polanky a jeho erruSm ku pravému d-
dicstvi vkládám ve dsky a vpisuji a toho se od-

íkám, i erby své.

152. Elška z Šerkovic a z Žir&tek ti lovky
v Nové Psi Rysovské, jménem Janáka. Brychtu

a Martina eháka, a v Jilmovém také ti lovky,

jménem Jiíka Dvoáka, Michkovu vdovu a

Rajíka, s platy, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s chrastinami,

s horami i s doly. š ekami, s mezemi, s hrani-

cemi i s jinými všemi požitky i píslušenstvím,

což k tm pedeeným lidem od staradávna

písluší a píslušalo jest a jakož to svrchupsané

zboží v svých mezech a hranicích záleží a jest

eno, nu- sobí .mi svým erbóm i budúcím

práva .mi kterého vlastenstvi na tom nezacho

vávaje .mi pozóstavuje, Janovi Bulovi Boito-

va, jeho erbóm i budúcím ve tisky vkládám a

vpisuji ku pravému panství a k ddinému di e

ní, a jestliže by kde ve dskách stálo, to tímto

vkladem mrtvím a moi mi

l">. Mikuláš Koberský s Drahanovit Martinovi t.i9

g Drahanovii a Kobeic, erbóm jeho i budu

cím potomkem své vlastní zboží a ddicstvi, tetí

oddil, který/ mi se jest dostal po olei mém ve

vsi Kobeicich, S lesy, S chrastinami, s hájky,

s rybníky, s vodami tekutými i netekutými, s rolí

oranú i neoranú. s lidmi platnými i neplatnými,

se vším tím píslušenstvím a právem, což mi se

jest po otci mém a vna matee mej k tetímu

dílu dostalo, nic sob tu na tom zboží ani erbóm

ani budúcím kterého práva ani kterého vlasten

ství nepozóstavuje ani zachovávaje, než to všecko

ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

ddinému držení a požívaní, a jestliže bych kde

ve dskách ml, toho se tímto vkladem odíkám

a odpisuji, i erby své.

154. .tlena Z erného Vira Jana z Skalický,

bratra svého, na ves a na dvuor Školiku i na

mlýn potí Skalická, s lidmi platnými i neplát n>

mi. s rolí oranú i neoranú. s lesy, s háji, schrasti

námi. s lukami. s pastvami, 5 pastvišemi. S eku.

s potoky, s vodami tekutými i netekutými. s do-

ly, s horami, s mezemi, s hranicemi i se vším

toho píslušenstvím pijímá na pravý spolek.

MeSován.

155. Pan Vratislav z Pernštajna. najvyší ko-

morník brnnský, tomu spolku .Heny z rného
1 "tra odpor iní.

156. Vilém z Pernštajna, najvyší hofmistr krá-

lovství eského, Ctibor z Cimburka a z Tovao-

va, hajtman margabství moravského. Jan z Lom-

pnice. najvyší komorník desk a práva zemského

v Olomúci. Vratislav z Pernštajna, najvyší ko-

morník desk a práva zemského v Brn. Jan Ku-

na z Kunstátu, Oldich z Boskovic, Jan Perka

s Dube, Albrecht starší z Šternberka. Karel

z Vlašim, Zygmund z Dúbravice, Jindich z So-

vince. Puta z Lichtmburka, Lipuolt z Krajku.

Hynek z Ludanic, Jiík Tunkl z Prníka, Jiík
- Vajtmile, Jan z Žerotína, Jakub z Sárova, Po-

kusía:' z Kokor, Jaroš z Zástizl, Hynek z Ba-
kovic, Arnošt Kužel z Žeravic, Kuneš Náksera

z Chotévic. Václav ech z Hrádku. Bedich

z Drnovic na míst jiných všech rukojmí, kteí/

byli za Jana Herálta z Kunstátu. statek po smrti

jeho pobravše jím se vyvažovali z rukojemství.

lanoví Bokovi z Kunstátu na Poln i jeho er-

bóm hrad Kunstát s mstekem tím/ méneni

jmenovaným, tvrz J.ysicc se vsí tím/ jménem

jmenovánu, tvrz Opatovice se vsí tímž jménem
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jmenovánu i s jinými vsmi k nim píslušnými,

s tím, což jest nebožtík Jan Heralt z Kunstátu

byl zastavil a sám toho v držení byl, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s dvo-

ry, s rybníky, s lukami, pastvami, pastvišemi,

s horami, s lesy, s liáji, s chrastmi, chrastinami,

s doly, s potoky tekutými i netekutými, s mlýny,

mlýnišemi, s inžemi, poplatky, s všeliakými u-

žitky a požitky, s mezemi, hranicemi i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, což k

tomu hradu Kunstátu a tvrzím a zbožím svrchu-

psaným od staradávna písluší, tak jakž jest to

sám již psanj Heralt držal a požíval, —- nes,

byla-li by která ves k tomu, ješto by byla v zá-

stav aneb vn[n]ým právem zavázána, tu sob
již psaný Boek sám vyplatiti a vypraviti má —
nic sob tu práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozóstavujíc ani zachovávajíce, než to

všecko právo vkládáme a ve dsky zemské vpisu-

jem ku pravému ddicstvie a ddinému držení

a požívaní.

f. 19 v. 157. i 'ilán z Pernštajna, najvyší hofmistr krá-

lovství eského, Ctibor z Cimburka a z Tovao-
va, hajtman margabství moravského, Jan z Lom-

pnice, najvyší komorník desk a práva zemského

v Olomúci, Vratislav z Pernštajna, najvyší ko-

morník desk a práva zemského v Brn, Jan Ku-
nu z Kunstátu, Oldich z Boskovic, Jan Berka

z Dub, Albrecht starší z Šternberka, Karel

z Vlašim, Zygmund z Dúbravice, Jindich z So-

vince, Puta z Lichtmburka, Lipuolt z Krajku,

Hynek z Ludanic, Jiík Tunkl z Brníka, Jiík

z Vajtmile, Jan z Žerotína, Jakub z Šárova, Bo-

huslav z Kokor, Jaroš z Zástizl, Hynek z Ba-
kovic, Arnošt Kužel z Žeravic, Kuneš Naksera

z Chotvic, Václav ech z Hrádku, Bedich

z Drnovic na miste jiných všech rukojmí, kteíž

byli za Jana Heralta z Kunstátu, statek po

smrti jeho pobravše jím se vyvažovali z rukojem-

ství, ves Veselíko s mlýnem v Chudobín, s lid-

mi platnými i neplatnými, s ekami, s lesy a s ji-

ným se vším píslušenstvím, což k té vsi od

staradávna písluší, Vratislavovi z Pernštajna,

najvyššímu komorníku cúdy brnnské, a jeho

erbóm ve dsky zemské vkládáme a vpisujem ku

pravému ddinému držení a požívaní.

158. Vilém z Pernštajna, najvyší hofmistr krá-

lovství eského, Ctibor z Cimburka a z Tovaro-

vá, hajtman margabství moravského, Jan z Lom-
pnice, najvyší komorník desk a práva zemského

v Olomúci, Vratislav z Pernštajna, najvyší ko-

morník desk a práva zemského v Brn, Jan Ku-
na z Kunstátu, Oldich z Boskovic, Jan Berka

s Dub, Albrecht starší z Šternberka, Karel

z Vlašim, Zygmund z Dúbravice, Jindich z So-

vince, Puta z Lichtmburka, Lipuolt z Krajku,

Hynek z Ludanic, Jiík Tunkl z Hrníka, Jiík

Z Vajtmile, Jan z Žerotína, Jakub z Šárova, Bo

huslav z Kokor, Jaroš z Zástizl, Hynek z Ba-
kovic, Arnošt Kužel z Žeravic, Kuneš Naksera

z Chotvic, Václav ech z Hrádku, Bedich

z Drnovic na miste jiných všech rukojmí.

kteíž byli za Jana Heralta z Kunstátu, sta-

tek po smrti jeho pobravše jím se vyvažovali

z rukojemství, ves Kotvrdovice s tvrzi i s dvo-

rem, ves Senektáov, ves pustu Dvorce, puol vsi

Podomie, pusté, ves pustu Budkovany, s rybníky,

s lesy, s háji, s horami, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s vodami tekutými i netekutými,

s potoky, s mezemi, s hranicemi i se vším pan-

stvím a píslušenstvím, jakož to zboží od stara-

dávna v svých mezech a hranicích záleží, nic

sob tu ani erbóm svým práva, panství ani kte-

rého vlastenství nepozóstavujíce ani zachováva-

jíce. Václavovi Gedeonovi z Olešniky a jeho er-

bm ku pravému ddiestvie ve dsky vkládáme a vpi-

sujem, ku pravému ddinému držení a požívaní.

159. Šepán Kusý z Mukodl a Kateina ze

Zvole, manželka jeho, Vilémovi z Pernštajna,

najvyšímu hofmistru královstvie eského, a l 'ra-

tislavovi z Pernštajna, najvyšímu komorníku

cúdy brnnské, i jich erbóm ves Blašejoviky a

ve vsi Blažkov lili lány, s lidmi platnými i ne-

platnými i se vším píslušenstvím k tomu od

staradávna píslušejícím ve dsky vkládají a vpi-

sují ku pravému ddinému držení.

160. Barbora z Borotína odíká se všeho prá-

va svého na vsi Lažanech, a by jí kde které

ješe ve dskách svdilo, a tímto vkladem jeho

se odpisuje.

161. Elška z Šerkovic odíká se všeho práva

svého na vsi Žirtkách, a by jí kde které svd-

ilo, a tímto vkladem 1

) jeho se odpisuje.

162. Václav Gedeon z Olešniky vkládám ve f.20

dsky 1II C zlatých na vsi Kotvrdovicich a na ryb-

níku, kterýž leží u Jedovnice, Kunce z Pnína,
manželce své, ku pravému jejímu vinnému právu.

Píjemci toho vna sám Václav již psaný se

uinil jiným statkem svým.

Mešován a na okraji Jan z Žerotína.

163. Elška z Geršpie Albrechtovi z Boskovic

a jeho erbóm dvuor svuoj ddiný :- Popicích a

k tomu desátky vinné a vinohrady své. což tu

jmla, a k tomu nivy purkrechtní, kteréž k tomu

pikúpila. se vším panstvím a píslušenstvím.

tak jakož to sama držala. žádného tu sob prá-

va, panství nepozastavuj íci, to všecko ve dsky

vkládá a vpisuje ku pravému ddinému držení

a požívaní.

\in a na okraji Zachariáš z Hradce.

') k je zamazáno a na okraji jinou rukou a jiným inkoustem to zamazání není k škod tomu vkladu žádnej.
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164. Habi purgrmistru a

místeka Bystice, nynjším i budúcim, lán

tu v Habi k špitali bysticskému - roli

oránu i neoranú, s lesy, s chrastinami, s luk.um.

s pastvami i s tu luku. kterái Malá lúka slov,

jakoi od tí tvrti odprodána jest a leží s i

jedno, s vodami tekutými i netekutými, s doly,

s horami, s mezemi, s cestami, s stezkami, s hra-

nicemi i s plným právem, jakož ten lán \ svých

ech a hranicích «'<l staradávna zále i, nic sob
.mi svým erbóm práva ani vlastenstvi nepozó-

stavuje, než to všecko právo vkládám ku pravé-

mu ddictv ie.

165. '.ygmund a Václav, brati z Pú-

bravice, odíkají se práva svého vtrného, kteréž

jmi mli i>" pedsich svých na vsi Vícenicich,

ll~ hiven .i XX hiven groši, kteréž jsú llyn-

: Kuklic byli vložili, a by kde jim aneb

pedkóm jich ješe ve dskách svdilo a se našlo,

že to tímto vkladem moí a mrtví a víc se na to

táhnuti nemají.

166. Znata z Kukne a z Rosic odíká se práva

svého vinného, k kterému/, právo ml po otci

svém Hyncovi z Kukzie na vsi Vícenicich, 11'

hiven a XX hiven groši, a na to se více navra-

covati i s erby svými nemá.

167. Jilvín z Hartvíkovic Dobešovi z echtína

své vlastní ddiestvie, dvuor v Hartmkovicích

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s robotami, s Inkami, s pastvami, s past-

višemi, s lesy, s háji, s chrastinami, s horami i

s doly, s ekami, s potoky i s tím se vším píslu-

šenstvím, což. k tomu od staradávna písluší,

> mezemi, s hranicemi, jakož, jsem to sám drž.al

a požíval, sob ani svým erbóm nic tu nepozó-

stavuje žádného práva, ani panství nepozóstavuje

ani zachovávaje, to všecko právo ve dsky zem-

ské vkládám ku pravému ddinému držení a po-

žívaní.

Petrkán.

F.20v. 168. Dobeš z echtína Zygmundovi a Mark-

vartovi, bratím z Mírová, a jich erbóm šeši

lánv a krmu a šest podsedkv v Hartvíkovi-

cích a v Popuvkách pt lánv a tyi podšálky

s dvorem, s háji, s rybníky, s rybníky, s poto-

ky, s ekami, s potoinami a s vodami tekutými

i netekutými i s lesy, s rolí oranú i neoranú, s In-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s zahradami i se vším právem

a panstvím, což k tomu od staradávna písluší,

nic sob ani ertóm svým na tom práva, panství

ani kterého vlastenstvi nezachovávaje ani pozó-

stavuje, ve dsky vkládá a vpisuje ku pravému

ddinému držení a požívaní.

I6*>. I Knot, i :e Svratku') dti sve mužského i

ženského pohlaví na dvuor Svrateku, na své d
dieství, /•"</ Svratku, na rybníky, na lesy, na lú

k\ i na bdi usedlé i neusedli- i na to na všecko,

coi k tomu dvoru písluší od staradávna, i na to.

k emu právo mám neb pniti budu. pijímám na

pravý spolek.

Plrhátt .i hú okraji Lad(isla]v |/ Boskovic],

List na Mediány.

170. My Motuíš, v. boží milosti uherskj a eský

etc. král, kníže rakúské etc., oznamujem tímto

listem \ sem vóbec, že prosem jsúce <><1 urozeného

Vratislava z Pernštajna, najvyšího komorníka

desk a sudu práva zemského v Hrne. vrného

našeho milého, a znamenavše jeho vrné služby,

kteréž nám okazuje a iní, a aby budúcn tím

snažnji initi mohl, dali jsme a tímto naším

listem moci královskú a jakožto margabie mo-

ravskj dáváme všecko a všeliaké právo naše, a
které ke vsi celej. Mediány eenej. máme aneb

kterak koli jmiti móžem, jemu, Vratislavovi

z Pernštajna, erbóm a potomkóm jeho se vším

její píslušenstvím, panstvím, právy, dchody a

požitky všeliakými, v mezech a hranicích od sta-

radávna zvyklých, nic sob na tom ani potom-

kóm našim, margabím moravským, nepozóstavu-

jíc, tak, aby on to mohl držeti, prodati, smniti,

zastaviti aneb s tím. jakž by se jemu zdálo"), jako

s svým vlastním naložiti bez naší a všech potom-

kv našich všeliaké pekážky. A ktož by tento

list náš s jeho, Vratislavovu z Pernštajnu, aneb

jeho erbv a potomkv dobru vlí ml 3
), ten má

a jmíti bude všecko celé a plné právo ke všem

vcem v tomto listu psaným jako on sám, bez

všeliakého umenšenie. Tomu na svdomí peet

naši královskú s jistým naším vdomím kázali

jsme pivsiti k tomuto listu, jenž dán a psán u

Vídni v úterý ostatní masopustní /j. bezna íjSy]

,

léta božího tisícího CCCOSo. poítajíce. Tomuto
vkladu poslové jsú panem Ctiborem z Cimburga,

hajtmanem. dáni pan Zygmurid z Dúbravice a pan

Václav z Ludanic etc.

171. Matj z Náchodu a z Bezníka pijímám
na pravý spolek syny své vlastní Jindicha, Ol-

dicha a Brikcího i jich erby na ves Pucov s dvo-

rem, s rybník}-, s lesy, s Inkami i s tím se vším,

což k tej vsi a dvoru písluší od staradávna, i

na to na všecko, což mám neb jmíti budu.

172. Jiík z Šeborova Frankovi z Polní Zhuor- f. 21

ce a jeho erbóm mlýn svuoj ddiný v Dolní

Zhurci s rolí oranú i neoranú, s lesy, s Inkami,

s pastvami, s pastvišemi, s vodami tekutými i

') Tak v orig. místu Svratky.

-) d toui rukou nad ádkem.
'i /' orig niti, toul rukou nud ádkem.
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netekutými i s jiným se vším píslušenstvím,

s požitky, což k tomu mlýnu od staradávna pí-

sluší a jakož jsem to sám držal a požíval, s me-

zemi a hranicemi, jakož ten mlýn v svých me-

zech a hranicích od staradávna záleží a vysazen

jest, se vším plným právem a panstvím, nic sob

ani svým erbóm práva, panství ani kterého

vlastenství nepozóstavuje, to všecko právo ve

tisky zemské vkládáni a vpisuji ku pravému d-
dinému držení a požívaní.

17>. Dorota z Ujvka l 'atika z Cepího, man-

žela svého, na puol dvora v Ujúvku a což k tomu

dvoru od staradávna písluší a píslušalo jest,

na své vlastní ddieství, pijímám na pravý

spolek.

174. Jan z Nové Vsi o
1

) z Radkova poruníka

iním Jana z Ewrharcze") mocného a vrného
drtí syna svého ekových i statku, kterýž mám
nebo jmíti budu, aby on vrn a práv uinil,

jakož jemu toho vím, že tak uiní; jestli by

Buoh neuchoval dtí syna mého ekových,
tehdy ten statek po mn zóstalý aby spadl na

dceru mú Annu z Nove] Vsi a na její dti3

), a

jestli by Buoh neuchoval svrchupsaného Jana

smrti, tehdy aby Ctibor z Ark/ebic ml túž moc

a právo jako svrchupsaný Jan z Ewrharce4

), po-

runíkem býti.

175. Mikuláš adík z Tišnova a Anna z Uj-

vka Vakovi z Ujvka i jeho erbóm puol dvo-

ra v Ujvku s lesy a s kusem eku, s rolí oranú

i neoranú i se vším právem a panstvím, jakož

jsú to sami držali, nic sob ani svým erbóm na

tom práva, panství ani kterého vlastenství ne-

zachovávajíce ani pozstavujíce, ve dsky vkláda-

jí a vpisují ku pravému ddinému držení a po-

žívaní.

Lf. 21 v. 176..L,éta Pán tisícího tyrstého devadesátého

tetího, v nedli druh v post, jenž slov Remi-

niscere [3. bezna 1493], držán jest snm panský

v mst Brn z vle najjasnjšího kniežete a pá-

na, pana Vladislava, uherského, eského etc. krá-

le a margabie moravského etc, v pítomnosti

urozených pánuov: pana Ctibora z Cimburka a

z Tovaova, hajtmana margabství moravského,

pana Vratislava z Pernštajna, najvyšího komor-

níka desk a sudu práva zemského v Brn, pana

Lipuolta z Krajku, najvyšího sudího práva zem-

ského v Brn, a Tobiáše z Hory Obanské, naj-

vyšího písae desk margabství moravského, pa-

na Jana z Lompnice na Meziíí, najvyšího ko-

morníka deskasúdu práva zemského v Olomúci,

pana Jana Kuny z Kunstátu a na Hodonín, pa-

na Dobeše z Boskovic a z erné Hory, pana Bo
ka Kuny z Kunstátu a z Búzova, pana Jana

Povského z Sovince, pana Jana Berky z Dube
a na Šternberce, pana Jana staršího z Lompnice,

pana Albrechta staršího z Šternberka a z Lukova,

pana Zygmunda Osovského z Dúbravice, pana

Ladslava z Boskovic a z Tebové, pana Karla

z Vlašim a z Úsova, pana Jiíka z Vlašim a

z Úsova, pana Smila z Lichtmburka a z Bítova,

pana Hynka z Ludanic a z Rokytnice, pana Vá-

clava z Ludanic a z Veveí, pana Ctibora z Lant-

štajna a z Svtlova, pana Jana z Zerotína a z Ful-

neka; svrchupsaní z pánuov, a z vládyk tito: Ja-

kuba z Šárova a z Krumsína, Viléma Tetaura

z Tetova a z Zlína, Jaroše z Zástizl a z Mor-

kovic, Jana Koasa z Vydi, Zygmunda Valec-

ského z Mírová a z Okarce a Bluda z Králic.

List na ves Plaovice5

).

177. My Vladislav, z boží milosti uherský, f. 22

eský, dalmatský, charvatský etc. král, margabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský margabie etc, oznamujem tímto listem všem,

že pistúpil jest ped nás urozený Jan z Lompni

ce, najvyší komorník sudu a práva olomúcského,

vrný náš milý, a zpravil nás, kterak slovutný

Hynek z Bokova má a drží po otci svém ves

Plaovice, v margabství moravském ležící, kte-

rážto nám jakožto králi eskému a margabí mo-

ravskému manstvím a službami manskými pí-

sluší; pi tom prosil jest nás jmenovaný Jan sám

od sebe i také na míst téhož Hynka, abychom

tu ves z takového manství propustili a k ddic-

tví pipsati dopustili. Ku kterejžto snažnej prosb

již psaného Jana") pro vrné služby, kteréž nám
inil a initi nepestává, jsúce naklonni, s dobrým

rozmyslem a radii vrných našich, jakožto

král eský a margabie moravský, svrckupsanú

ves se vším její píslušenstvím " povinností a

manských služeb mocn propustili jsme a tímto

listem propúšíme a již psanému Hynkovi a

erbóm jeho ku pravému ddieství ji dáváme.

chtíce tomu, aby on a erbové i budúcí jeho vn
nám ani budúcím našim, králóm eským a mar-

gabím moravským, nebyli povinni žádných po-

vinností a služeb manských z již psané vsi s její

píslušenstvím initi, ale aby již psaný Hynek

a erbové jeho jmenovánu ves s její píslušenstvím

svobodn mli. drželi a požívali jí, tak jakožto

') Toto a dv další sloa tou: nikou nad ádkem.
) /' orig. 7.e wrharzc.
3
) Opraveno loni mhou s diedi pipsáním ij. ii/.' <1 neni

petrženo.

4
) l' orig. Ze wrhareze.

'•) í' orig. chybné Praovice.

") Tou: rukou nad ádkem.
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ibyvatelé margabstvi moravského svých d-

. . .

psanj Hynek, erbové a budúci

jeho n.mi .i našim budúcím, králóm eským a

margabím mora té vsi s jeji písluš

tuhnul povinen byl téi initi podlé tern, o

jmi obyvatelé jmenovaného margabstvie iní

initi budu, pikazujíce hajtmanu morav-

skému .i všem úredntkóm desk .i práva olo-

múcského a brnnského, aby, ád práva v tom

ivajic, když by k<>h od ji/ psaného Hyn-

ka nebo erbv jeho požádáni l>yli, jmenovánu

píslušnostmi ve dsk) zemské vložiti

.i vepsati kázali beze vši odpornosti. fomu na

naši královskú pivsiti jsme ká-

zali k tomuto li^tu. Dán na Budíne v sobotu po

svatém Vavinci ///. srpna 1492], léta božího

tisícího tystého devadesátého druhého, králov-

ství našich uherského tetieho a eského je-

denmetcítmého léta. Ten list jest ve tisky vsel

kázaní a poslv dání ke dskám pánv, pa-

na Ladislava z Boskovic a z Tebové a pana

Jana z Zerotína a z Fulneka, skrze hajtmana

pana Ctibora z Cimburka a z Tovaova, v kni-

hy pán Vratislavovy z Pernštajna, komorníka

práva brnnského.

List na Corštein.

178. My Vladislav, z l»>ží milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, margrabie

moravský, lucemburské a slezské knize a lužic-

skýmargabie etc oznamujem tímto listem všem,

jakož ped nkterými asy urozenému nkdy
Volfgankovi s Krajku, ddicóm a budúcím jeho

hrad zlx>ený Frajštajn a druhý hrad, Corštajn,

msteko Vratnín a ves Mladoovice se všemi

jich od staradávna píslušnostmi z manství pro-

pustili a osvobodili jsme, jakož list náš na to jemu

ty vci šíe v sob drží a svtleji ukazuje'), i

jsúee nynie prošeni od urozeného Lipulta z Kraj-

ku, syna téhož Yolganka, jménem jeho i také

jménem bratí jeho. abychom listu toho otci jich

daného potvrdili a pi tom. což týž list v sob
drží a ukazuje, je milostiv zóstavili, my znajíce.

že již psaný Lipult i s bratími svými nám rád

f.22v. slúží a službami s
j
svými se slíbiti usilují, k tako-

vým jejich prosbám j>úce milostiv naklonni.

s dobrým rozmyslem a s rad vrných našich.

mocí královskú a jakožto margabie moravský již

psaného listu témuž Lipultovi a bratím jeho

tímto listem potvrzujem a pi tom pi všem. což

svrchu doten} list náš \ sob drží.je zóstavujem

milostiv. Pi tom také jii psáni brati /•

jsú nás, {abychom) vsi, dvory i jiná sbo l,která

Vprvnilist naš vepsaná nejsu. : tento list vepsati

kasali; k kterejžto prosb jich viecka ta bo l,

í-u 1 kteráž nejsú v svrchu doteném listu

na, v tento list zejména položiti a vepsati

isme rozkázali: najprvé svrchupsanj hrad Cor-

stajn s horu, s eku, s mlýnem 1
< -<1 hradem, s lú

kú, s pti lam lesu, s kostelním podacím kostela

svaté Trojice, s domj nkterými pi témž kostele

postavenými, jakož v svých mezech vymezeni jsú,

item hrad zboen) Frajštajn a pod ním ves se

dvma mlýny, s eku, s lukami, s lesy k témuž

hradu píslušejícími, item Sstalek ves se vším je-

jí píslušenstvím 1 s kostelním podacím, item

Krezynk, ves pustu, s dvorem poplužným, item

ves Chrlopy s dvorem poplužním, se vším jejím

píslušenstvím krom dvú láuú. kteí:: k oltái do

Vratnína píslušejí, item ve vsi Xlosovicíclr) pel

pohilání a tyi tvrti, item dvuor, eený Syt n

hof, item v Terících jeden lán, item v Ranero-

v roli a luku, item ves pustu Šatíce, item V Len-

binku pustý mlýn, <item v Kostnicích puol šestá

lánu a sad s rolí. lukami. s lesem, kterýž leží

v žleb pode vsí, s vodami 1 5 druhým lesem, jenž

slov Dúbrava, ležící nade vsí, i se vším, což k to-

mu písluší>*), item v Lubnici dvuor se vším*),

což k nmu od staradávna píslušie, item ves

pustu Uherice a dvuor poplužní se dvma plu-

homa role krom toho, což tu abatyše z Oslavan

má, item ves pustu Stojeíce, item msteko l 'ra-

tnín se vším jeho píslušenstvím, s dvorem po-

plužným a se dvma pluhoma rolí, item ves Mla-

doovice se vším jejím píslušenstvím i s dvorem

poplužným a se dvma pluhoma rolí, t s opravami

na všech a na lidech, kteréž k již psanému hradu

Frajštajnu od staradávna spravedliv píslušejí.

Kteížto svrchupsaní 5
) zámci, vsi, dvorové. mlý-

ni i všecka ta zboží, tak jakož zejména vypsán)

jsú a z svrchupsaného manství a služeb našich

manských námi propušeni a osvobozeni, mají od

již psaných bratí, ddicuov a budúcích jich svo-

bodné jmieny a d rzány býti a žádných služeb ani

povinností manských nám ani budúcím našim,

králóm eským a margabím moravským, ani žád-

nému jinému nemají initi ani povinni budu po

vše asy vn budúci. Pikazujíce hajtmanu mo-

ravského markabstvie. komorníkóm i jiným úed-

níkóm obojí cúdy. olomúcskej i brnnskej. nynj-

ším i budúcím. když by za to požádáni byli od

téhož Lipulta a bratí jeh<> nel><> ddicv a bu-

') Za lim podtekovaná, t. i. neplatná slova je milosti-

vi,' zstavili.

-I První o jest opraveno touš rukou z e.

:
) .Vii okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

') Za tím petržené slovo jeho.

:,

i Opraveno touž rukou ze slov k kterýmž to svrchu-

psaným.
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(lucích jich, tehdy abyste tento list náš ve dskj

zemské vložiti a vepsati kázali beze vší odpor-

nosti. A ktož by tento list jml s dohru vlí a

svobodnu již psaných bratí nho ddicv a bu-

dúcích jich, cheme, aby tomu píslušalo plné

právo všech vcí svrchupsaných. Tomu na sv-

domí peet naši královskú pivsiti jsme kázali

k tomuto listu. Dán na Budíne ve tvrtek ped
svatým Matjem apoštolem [21. února 1493I, léta

božího tisícího tyrstého devadesátého tetího,

království našeho uherského tetího a eského je-

denmedcítmého léta. Tento list jest ve dsky vsel

z rozkázaní a poslv ke dskám dání pánv, pana

Ladslava z Boskovic a z Tebovej a pana Jana

z Zerotína a z Fulneka, skrze hajtmana pana

Ctibora z Cimburga a z Tovaova.
f.23 1?9. Vávra, peka z Jempnice, Václavovi

z Majnhartic a jeho erbóm dva lány, jenž
1

) slovu

na Jempnice, s pustinu, své vlastní ddictví,

s rolí oranú i neoranú, s lukami i s jiným se

vším, což k tm2
) dvma lánoma a púšti píslu-

šalo a písluší, s mezemi, s hranicemi, jakož ti

dva láni v svých mezech od staradávna záleží a

jsú vymezeni, jakož jsem to sám držel, nic sob
ani svým erbóm práva, panství ani vlastenství

nezachovávaje, to všecko vkládám ve dsky zem-

ské ku pravému ddieství. k držení a požívaní.

180. Ladislav, rychtá msta Jihlavy, purgr-

mistru, rad i obci msta Jihlavy ves Lucku a

ves Fusdorf, své vlastní ddieství, s mlýnem,

s rybníky, s ekami, s lidmi platnými i neplatný-

mi, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s lesy. s chrastmi, s doly, s horami, s háji i s me-

zami, s užitky a požitky i se vším píslušenstvím

a panstvím, což od staradávna k tm všem pí-

slušalo jest, nic sob ani svým erbóm panství

ani vlastenství nepozstavuje, to všecko ve v dsky

zemské vkládám ku pravému ddieství. k držení

a požívaní.

181. Pavel z Budjovic vkládám Lipuoltovi

c Krajku a jeho erbóm ve dsky ves pustu Koje-

Hce s dvorem, s rolí oranú i neoranú. s lukami.

s pastvami, s pastvišemi. s rybníky, s vodami

tekutými i netekutými. s lesy. s chrastinami i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím.

se všemi požitky a užitky, což k té vsi od stará

dávna písluší, tak jakož v svých mezech a hra-

nicích záleží, ku pravému ddieství. sob ani

svým erbóm nic nepozstavuje.
MeSován.

182. Zdenk z Šternberka Václavovi z Vrcho-

visc a na Žirovnici i jeho erbóm své vlastní d-

dieství. msteko Tresce s dvorem, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s osedlými i s pustými, s mlý-

ny i > kostely, s tiem zadusím a podacím i se

vším jiným, což k tomu písluší, s rolí ornú i ne-

ornú, s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s lesy,

s chrastinami i s rybníky, s rybniišemi. s hal-

téi i potoky velikými i malými, s horami i

Iv a ves k tomu Jezdovice a ves též druh. Buko-
vá, též s lidmi v nich platnými i neplatnými,

s osedlými i pustými, s rolí ornú i neornú, s lu-

kami, s pastvami i s pastvišemi. s lesv, s chrasti-

nami, s rybníky, s rybniišemi, s haltéi, s po-

toky velikými i malými, s mlýny, s horami, s doly

i s tím se vším. což k tomu msteku již psané-

mu a k tm všem již psaným od staradávna pí-
sluší, v týchž mezech a hranicích, jakž jsem to

sám od staradávna držal a toho požíval, tu sob
na tom zboží svrchupsaném ani svým erbóm a

budúcím ani žádnému jinému žádného práva,

panství nepozóstavuje ani kterého vlastenství

zachovávaje, než to zboží svrchupsané - jeho se

vším píslušenstvím a plným panstvím ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému ddieství.

k držení, jmní a požívaní, a jestli kde ve dskách

pedkóm mým psáno, to tímto vkladem mrtvím
a moím a žádné moci nejmíti iním.
MeSován a na okraji J[an] z Pernštejna]

.

183. enk z echoovic Janovi Kištoforovi f.23 v.

(/ Hemanovi, bratím vlastním z Rochova, a je-

jich erbóm zboží své vlastní, tvrz echoovice,
ves echoovice, s dvorem, s mlýnem, s rybníky,

s rybniišemi i s tím, co jsem já na Staí-
ských*) svým kruntem vyfrýmarcil a oddal.

s lesy, s chrastinami, s kovinami, s rolí oranú

i neoranú, s lukami. s pastvami, s úroky, s in-

žemi i se všemi užitky a požitky*) a s plným

právem, panstvím a píslušenstvím, s mezemi,

hranicemi, s horami, doly, s potoky, s vodami

tekutými i netekutými i se vším jiným píslu-

šenstvím, kterýmiž koli mény menováni býti mo-

hu, jakož to zboží v svých mezech a hranicích od

staradávna záleží a jest vymezeno, nic sob ani

svým erbóm ani potomkóm práva, panství ani

vlastenství nezachovávaje, to všecko vkládám ku

pravému ddictví ve dsky zemské, k držení

žívaní.

184. Jan Kistofor a Heman, vlastní bratí

3 Rochova, i s svými erby ekovi s echoovic

a jeho erbóm prodali jsme ku pravému ddieství

zboží své vlastní, tvrz a ves Ratiboice a ves

pustu Poklaky, s rybníky, s rybniišemi. s lesy.

s kovinami, s rolí oranú i neoranú. s lukami.

s pastvami, s pastvišemi i s tím s e vším, co

jsme šepánovským gruntem svým oddali, ješto

') Za tím. na novém ádku, nepetržené siovo jenž.
2
) Opravenu touž rukou asi ce sto- k tomu.

1 Lse také ísli Staicskvch.

«) Za tím podtekovaná, I. i. neplatná slova a píslu-

šenstvím.
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jMiK- jmi rybníkem zatopili, a dva lány v Kluo-

< \miii panstvím krom sádušniho, kterýs

k fae do Jaromiic písluší, a také - nivkú D-
bravkú, tak eenú, kterúi jsme vyfrimarUi a

kruntem svým sa ni oddali Jeníkovi ~ Olbra-

mic, se vším plným panstvím a právem, - úro

k\. inžemi, s horami, s doly, s potoky, s voda

mi tekutými i stojatými i se všemi jinými pi

slušenstvími, kterýmiž l>.\ koli jmen) menováni

l>yti mohli a jak i od staradávna záleží

.1 jest vymeno, tak úpln, jako jsme toho sami

eni byli a požívali, nic sob ani erbóm svým

neb potomkóm na tom nepozóstavujíc ani zacho-

íecko úpln jsme prodali a ve dsky

.• vkládáme a vpisujem ku pravému ddic-

st\ í. k držení a požívaní.

185. Machna z Kokor a z Pucova, jakož mám
ve dskách od muže svého Matje s Nácho-

du a : Bezníka na tvrzi Besníce a na plutu k

ní píslušejícím, jako/ dsky ukazují'), na to na

všecko své právo pijímám nápravy spolek syny

své Jindicha, Oldichu a Brikcího z Náchodu a

s Bezníka.

186. Petr opat i vešken konvent klášteru že-

levského Benešovi a Ludvíkovi, bratím vlast-

ním z Vajtmile, a jejich erbóm ves Božice se

vším jejím píslušenstvím a panstvím, s lidmi

platnými i neplatnými, s lesy, s háji, s chrastmi,

chrastinami, s potoky, s potky, S úroky i se

všemi požitky, s rolí oranú i neoranú, s horami.

s doly i se všemi mezemi a hranicemi, tak jakož

ta ves i to zboži v svých mezách a hranicích od

staradávna záleží a záležela a vymezena jest. a

tak. jakož jsme my to sami a naši pedkové

drželi a požívali, nic sob ani budúcím našim

potomkóm na tej vsi a na tom zboží nepozósta-

vujíce ani zachovávajíce žádného práva, panství

ani kterého vlastenstvi, ve dsky vkládají a vpi-

sují ku pravému ddieství a panství, k jmní,

držení a požívaní.

f.24 187. Beneš a Ludvík, bratí vlastní z Vajtmile,

knzi Petrovi opatu i všemu konventu kláštera

tkého ves Mikulovice se vším jejím píslu-

šenstvím a panstvím, s kostelním podacím, s lid-

mi platnými i neplatnými, s úroky i se všemi po-

žitky, s rolí oranú i neoranú, s rybníkem, s lesy,

háji. s chrastmi. chrastinami, s potoky, s pot-
ky, s horami, s doly i se všemi mezemi a hrani-

cemi, tak jakož ta ves i to zboží v svých mezech

a hranicích záleží a záleželo a vymezeno jest, a

tak. jakož jsme my to sami a naši pedkové

drželi a požívali, nic sob ani erbóm svým ani

potomkóm na tej vsi a na tom zboží nepozósta-

\ tipci' .mi ." li' >n .o .'i
|1 e ádnéhi i pí á\ a, panst\ i

.nu kterého práva vlastenstvi, ve dsky vkládají

a vpisuji ku pravému ddieství a panství, k pne

ni. di /cm .i požívaní,

List*) na Mlat hici pod Ki

188. Matiáš, zboži milosti uherskj a eskj etc.

král. margabie moravskj etc., známo iníme tím

to listem, že jsú pedstupili ped nás velebnj

Václav, ofuit elevský, a urozený Beneš a Ludvík

l ajtmile a oznámili nám, kterak jsú spolu

frejmark a smnu uinili, totiž jmenovaní "/'"'

s svá a svého konventu vsí Božice, která leží

v margabstvi našem moravském na /Hutnici

poil Sskidlóvici, s její píslušenstvím, a Beneš

e. Ludvík jmenovaní protiv tomu témuž opatu a

konventu jeho duli svá ddinú ves M ikulovicc

a k tonut ješe osm kop plutu roního na svém

ddieství pidati u postúpiti mají, se vším pí

slušenstvím. jakož smlúva mezi nimi uinná
šíe ukazuje, v témž margabstvi našem, i prosili

jsú nás jmenovaní opat, Beneš a Ludvík, abychom

k takové smn a frejmurku ráili své povolení

duti, u my, zhlédše na jich pilné prosby a také,

že se opatu a konventu za jeho dosti stane a

stalo, </(/// jsme své povolení a plnu váli moci

královskú <; tímto listem dáváme jakožto král

eský a margabie moravský, aby takový trýmark

a smna moc mla tak, jako by sob dskami

zemskými v Morav s obú stran potvrdili a sob

ve dsky vložili, a toho [aby] požívali každá stra-

na k své poteb, jich budúcí a ddici, jakž by se

komu zdálo a líbilo prodati, smniti, dáti a s tím

uiniti jako s svým vlastním bez pekážky naší i

našich budúcích, králv eských a margabí mo-

ravských, i všeliakých jiných osob nynjších i

budúcích. Dán v Retczi v sobotu po hodu Všech

svatých /_/. listopadu 1486], let božích tisícího

tystého osmdesátého šestého.

189. Jan Lechvický z Zástizl knzi Petrovi

opatu a konventu kláštera želevského ve vsi

Lidmicíeh devt lánu, na kterýchž sedí zejmé-

na: Modr na lánu. Tamiš Mathl na lánu. rychtá

drží polního pl lánu. Prost také polního pl
lánu. Lonphanzl lán. Kyndl lán, Mathl lán, Lori

puol lánu. mladý Hudolt puol lánu. Rubal 17.

lánu. starý Iluduolt V.., lánu a sad. kterýž mi pla-

til VI.. kopy, více nebo mén. jakž. se množ. pro-

dati, — ty nadepsané lány a ten sad dal jsem a

mocí listu tohoto dávám ku pravému ddieství —
se vším píslušenstvím, což k tm lánóm a k to-

mu sadu od staradávna píslušie. tak jakož jsem

t> lány a ten sad sám držal a požíval, nic sob

'i Latii 'v ZI>B XII. i. 594, sir. 368. -I Za Hnilo sloví

žice.

nikou nad ádkem ves Bo
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ani erbóm svým na tch laních a na tom sadu

nepozastavuje žádného práva, panství ani které-

ho vlastenství, krom tch lidí, které/') mi mimu
ty lány ješe zóstávají, a potoka s pastvišem

vedle rybníka, to sob pozastavuji, — než na

pastv tej všecka ves pastvy užívajte rybníku

bez škody — ve dsky vkládá a vpisuje.

f.24v. 190. Mikuláš z Tulešic, Jiík Kusý z Olexo-

vic, rukojmie a správce nebožtíka Ludvíka, mrt-

vého, c Tavíkovic, Lidmile z ían, manželce jeho.

XI III kop penz platu roního ve tech stech

zlatých a ve dvú a dvadcíti zlatých ervených

uherských ve vsi Dobrotiicích na lidech tu plat-

ných i neplatných, na mlýn, na rybnících i na

tom na všem panstvím2
) a píslušenství, na lesích,

na lukách i na dvoe, kterýž jest rozdán mezi

lidi v plat, nic tu nepozastavujíc práva, panství

ani vlastenství, to všecko vnné právo její ve dsky

zemské vkládáme ku pravému vinnému právu.

191. Lidmila z ían Jindicha a Annu, Bar-

boru a Margrctu z Tavíkovic, dti své, na ti sta

zlatých a na XXII zlatých, na vno své, kteréž

mám na vsi Dobrotiicích a na její na všem pí-

slušenství, pijímám na pravý spolek.

192. Jindich z Vlašim a z Slatiny, Matj
Vacek z Bezdkova a z Tupanov), Václav z Pá-

nova, rukojmie na míst Elšky z Višového,

umrle], Protivcovi z Zástizl i jeho ddicóm ves

Vrbici, ddiné po Elšce zuostalé, se dvorem po-

plužným, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú. s pastvami, s pastvišemi, s po-

toky tekutými i netekutými i se vším píslušen-

stvím, což k tej vsi od staradávna písluší a zá-

leží v svých mezách a hranicích, tak úpln, jakož

jsme to sami držali a toho požívali i naši ped-

kové, se vším plným právem, panstvím a píslu-

šenstvím, nic sob na tom zboží ani budúcím

práva, panství ani vlastenství nezachovávajíce, tu

všecko vkládáme a vpisujem ve dsky zemské d-
din k držení a požívaní.

List na dvuor Boikovice.

193. Vladislav, z boží milosti uherský, eský
etc. král a markabie moravský etc. urozeným

Ctiborovi z Cimburka a z Tovaova. hajtmanu

margabství moravského, komorníku, sudímu i

jiným úedníkóm cúdy brnnské, vrným našim

milým, milost naši královská i všecko dobré

vzkazujeme. Vrní milí, tajno vás nebu, že jsú

na nás vznesli urozen! Puta a Albrecht, bratí

~ Lichtmburka a z Bitová, vrní naši milí, kte-

rak mají a drží dvuor Boikovice. na kterémž

my manství máme. a že by ten dvuor s jeho pi

slušenstvím Janovi Komoovi a jeho erbóm pro-

dali ave dsky zemské ddin i<loiti chtli, s pil-

ností prosíce nás, abychom jim k tomu vkladu ve

dsky dvoru svrchupsaného povolení naše dáti a

toho milostiv dopustiti ráili, a k tomu se pod-

volit jice, se nám miesto toho manství na dvoe
svrchupsaném na tak dobrém a na svém ddi-
ném dvoe manství jiné dáti a pevésti chtjí. K
jejichžto prosb jsúce naklonni dopustili jsme

jim toho a mocí listu tohoto dopúšíme, porúe-

jíce vám, abyste vy dvuor ten svrchupsariý s jeho

píslušenstvím, když dsky zemské oteveny bu-

du a vás požádají, jmenovanému Janovi Komo-
ovi a erbóm jeho ve dsky vložili, však (ajfe,když

oni nám prvé na svém dvoe ddiném a tak

dobrém ped hofrichtéem margabství mora\

ského manství zase okáží, pevedu a v knihy

manské vepsati dadie: a když to všecko, tak ja-

kož se svrchu píše, uiní a dokonají, zachovajte

se tak, jakž jsme vám naped poruili. Tomu na

svdomí peet naši královská k listu tomuto pi-

tisknuti jsme kázali. Dán na Budíne ve tvrtek

ped svatým Ondejem [29. listopadu 1492},

léta božího tisícího CCCO92 a královstvie našich

uherského tetího a eského dvamedcítmého.

Tento list jest ve dsky vsel z rozkázaní a poslu

dání pánv, pana Ladslava | z Boskovic a z Te- f.25

bové a pana Jana z Žerotína a z Fulneka. skrze

hajtmana, pana Ctibora z Cimburka a z Tova-

ova. hajtmana*). a Jakub z Šárova, hofrichté,

úadem svým piznal se, že jiný dvuor, jménem

Mirovice, s panstvím jeho pijal v manství, a za

dosti vyznal opatení krále JMti v tom.

194. Pxtta z Lichtmburka a z Bítova své \last-

ní zboží a ddieství. dvuor Boikovice a véskn')

pustu, s rybníky, s háji, s chrastinami, s poplat-

ky, s mezemi, s hranicemi, s ekami, s potoky

tekúcími i netekúcími. se všemi užitky, kterýmiž

koli jmény mohu jmenováni býti. i se všemi toho

dvora píslušnostmi, což k nmu od staradávna

písluší a v sob vymezeno jest, nic sob tu ani

svým erbóm ani budúcím potomkóm práva ani

panství žádného ani vlastenství nepozastavuje

ani zachovávaje, to všecko vkládám a vpisuji ve

dsky zemské ku pravému ddieství Janozei Ko-

moovi z Bezdkova i jeho erbóm k držení a po-

žívaní.

MeSován a mi okraji Lad[isla]v [z Boskoviel.

195. Arnošt z Jemnický Janovi z Lompnice a

na Meziíí, najvyšímu komorníku desk a sudu

práva zemského v Olomúci. a jeho erlvSm ves

svú ddinú Oslavu a dvr poplužní >e všemi

lidmi platnými, istými a nezávadnými, i také

neplatnými, s rolí. se všemi požitky a dchody,

kterýchž sem sám požíval a užíval, s mlýnem,

s eku, které sem sám držal a užíval, s stavem.

') :
) Tak v originále. ') í' orig. a s Stupanova. *) lak v originále. 5

) Boikovice.
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> potoky, tomu pislušeji, - lukami,

> pastvami i s rybnišem i se všemi mezemi a

hranicemi, jakož "<l staradávna vymezeny js a

Ii Be

Bramslko, les Tomanov Horni i Dol-

i chrastinami i se všemi požitky, kterými

se kolivk mén) menují, i s plným panstvím, nic

ini na lidech ani na všem píslu-

šenstvi toho panství Oslavy, ani svým erbóm a

budúcim práva, panství ani kterého vlastenstvi

nepozastavuje, nei se vším právem a panstvím,

jsem -áni držal a toho požíval, to všecko

ky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

ddictví, k drženi a požívaní.

1%. Jihl.- s Jempniky Janovi s Lompnice a

na Mesiii, najvyšímu komorníku desk a sudu

i>r.'iv:i zemského v Olomúci, a jeho erbóm d-
dieství ;i panství své, lidi ddiné, které jsem

jml v msteku Vosov, kteíž k tomu kaplan-

štvi písluší, duom nárošni se vším jeho pišlu

šenstvim a duom, na kterémž sedí Matj Rybá*),

a les, kterýž k tomu domku písluší, a puol po-

toka, kterýž slov Jesinka, a lázni, na kterejž

sedí Zíž*), a lán role, podsedek, na kterémž sedí

Petr Valda, a puol lánu, na kterémž sedí Šimek

Jelito, u podsedek. na kterémž sedí Michal M.:

sa*), se všemi užitky a požitky, s plným pan-

stvím, nic sob na tch lidech a dolních S jich

píslušenstvím nepozastavuje ani svým erbóm a

budúcim práva, panství ani kterého vlastenstvi.

než se vším právem, jako/ - c-m to držal a toho

sám požíval tu v Tasov, to všecko ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému ddictví,

k držení a požívaní.

í.25v. 197. Marta Pavlovská a Sigmund, syn její. s

Meziíí, Janovi z Lompnice a na Mesiii, naj-

vyšímu komorníku desk a práva zemského v O-

lomúci, a jeho erbémi ve vsí Lhotkách Ranko-

vých pt lánír,' ddiných a /"/// lán vnného

právu s lidmi osedlými i neosedlými a nezávad-

nými, s rolí oranú i neoranú. s lukami. s past-

vami, s pastvišemi i s úlehlemi, s potoky, s vo-

dami tekutými i netekutými. s lesy. s chrastina

mi i se vším píslušenstvím, což k tm lánóm

oil staradávna písluší, s mezemi, hranicemi,

s užitky, s úroky. S inžemi i
sC všemi požitky,

kterýmiž š C kolvk jmény jmenují, tak jakož

jsme toho sami požívali a držali. nic tu sob ani

svým erbóm práva, panství ani kterého zvlášen-

ství nepozastavujíce, to všecko ve dsky zemské

vkládáme a vpisujeme k držení a požívaní.

198. Zigmund Paz-lovský z Mesiii Janovi

: Lomnice na Mesiii, najvyšímu komorníku

desk a sudu práva zemského v Olomúci, a jeho

erbóm ku pravému ddieství se vším její pišlu

Šenstvim, jako/ od staradávna k ni píslušalo,

ves l\ usku ve ilsky vkládám a vpisuji k drženi

a požívaní.

19<). Hynek S Zup a .luna z Královi,, man

želka jeho vlastní, Benešovi a Ludvíkovi, bra

tlím vlastním s lajtmile, i jejich erbóm ves

1'raliovue se vším její píslušenstvím a pan

Stvím, s lidmi platnými i neplatnými, s úroky i

se všemi požitkj a užitky, s rolí oranú i neora

nú. s lesy. háji, s chrastmi, chrastinami, 5 pólo

ky, potoinami, S horami a s doly i se všemi

mezemi a hranicemi, tak jakož ta ves i to zboží

v svých mezech a hranicích od staradávna zá-

leží, záležela a jest vymezena, a tak, jako/ jsme

to sami držali a požívali, nic sob tu ani erbóm

svým ani potomkim na tej vsi. na tom zboží ne

pozóstavujíce ani zachovávajíce žádného práva,

panství ani kterého vlastenstvi, ve dsky vkládá

me a vpisujem ku pravému ddieství a panství,

k jmní, k držení a požívaní.

200. Kateina abatyše, Margreta pevora, l~>o-

rota podpevora a veškeren konvent kláštera

oslavanského ku pravému ddieství Lipultovi

z Krajku, najvyšímu sudímu cúdy brnnské, je-

ho erbóm i potomkóm ve dsky vkládá ve vsi U-

hericích A77,. lánu s lesy i se vším jich
5

) pí
slušenstvím. ves Kosojedy, pustu. .\- lesem, kterýs

dal Jan z Klyngenberku k tomu klášteru, ve vsi

Kštalku VI.. lánu. i s jiným se vším. což. k tm
všem a lánóm písluší, jakož v svých mezech a

hranicích od staradávna záleží, nic sob ani kon-

ventu pozóstavujíce; a jestliže hvelnne my. aba-

tyše a konvent svrchupsaného kláštera oslovan-

ského, za tu summu. za kterúž jsú ty vsi prodá-

ny, totiž T T TV;, sta zlatých, jiné zboží sob kupili,

má nám miesto tch vsí ve dsky vloženo býti.

Pan komorník s panská rudá to ve dsky vpi-

suje.

201. Václav z Pivína, Václav z Mezlešic") a

v Múinov, Hynek z Popvek a v Posoicích,

Licek z Lile a na Hostrádkách, rukojmie na

míst Kuky z Pacova, umrle], Havlovi z Bufe-

tová a jeho erbénn zboží ddiné po tejž Kunce

zóstalé, tvrz Rasovice s X'/._. lánem usedlým a

VV2 lánu pustého a podsedkuv usedlých osm ,i

ti pusté podsedky, s lesy. s horami, s chrastina

mi. s pastvami, s pastvišemi, s rybníkem, s po-

toky, s vodami tekutými i netekutými. s roli

oranú i neoranú. s lukami i s tím se vším plným

') V orig. a.

-') Lze také ísti rybá.

orig.. Ziz.

*) Lze také isti masa.

i Opraveno toui rukou :e slova její.

"i š /- ' opraveno touž rukou se z a jest psáno s lun

kiu. nikoli ss.
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panstvím a právem, což k tej tvrzi a k tm lá-

nóm i podsedkóm usedlým i neusedlým od stara-

dávna písluší, tak jakož v svých mezech a hra-

f. 26 niích od staradávna vymezeno jest,
|
nic nepo-

zóstavujíce práva, panství ani kterého vlasten-

ství, to všecko vkládáme ve dsky zemské ku pra-

vému ddicství, k držení a požívaní.

Mežován.

202. Zygmund s Mánova Katein z Hlinného,

manželce své, na vsi Bohušicích véna jejího IIV2
C

zlatých ve dsky vkládá a vpisuje ku pravému

vnnému právu, ti což mimo vno výše vzal,

IIVjc zlatých bez X" zlatých, to také ukazuje na

též vsi Bohušicích i na tom, což k tomu písluší.

V tom se sám i s svými erby i také statkem

svým, kterýž má a jmíti bude, píjemím iní.

203. Kateina z Hlinného Zigmunda z Mario-

va, manžela svého, pijímá na pravý spolek na

tch IIVjc zlatých bez X" zlatých, což mimo véno

její výše vzal, i na to na všecko, k emuž ona

právo má aneb jmíti bude.

204. Já knz Václav z Minic a z Kupíc i

s svými erby své vlastní ddicství v Kupících.

v tej vsi XIIII lámív, kteréž nebožtík as držal

a jakož já je ve dskách mám, se vším právem i

píslušenstvím, s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú, se všemi požitky i platy

s urenými, s mezemi, s hranicemi i se vším

plným právem, což od staradávna k tm lánóm

svrchupsaným písluší, tak jakož jsem sám

držal a požíval, žádného sob ani erbóm svým

práva ani vlastenství na tch laních v té vsi

Kupících nezachovávaje ani pozóstavuje. Miku-

lášovi Tulešicskému z Pee a jeho erbóm zaklá-

dám ve dsky ku pravému ddicství a držení.

205. Mikuláš z Pee a z Tulešic, rukojmie a

správce za nebožtíka Jiíka Švába z Lanova,

Bohušovi a Jiíkovi, vlastním bratím z echti-

na, a jejich erbóm vlastní ddicství nebožtíka

Jiíka Švába, ves Hrubice a dvuor s mlýnem a

s mlýnišemi. s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú, s lukami. s pastvami.

s pastvišemi. s vodami tekutými i stojatými,

s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami,

s mezemi, hranicemi, s plným právem, panstvím

a píslušenstvím i požitky, kterýmiž koli mény
menováni mohu býti. tak jakož neboštík Jiík

držal a požíval, žádného práva, panství ani vla-

stenství nepozóstavuje, to všecko právo ve dsky

zemské vkládáni ku pravému ddicství, k držení

a požívaní.

206. Jan Boek z Kunstátu na Poln Janovi

Zajimaovi : Kunstátu a nu Jevišovicích a jelm

erbóm své vlastní zboží a ddicství, kteréž po

mém otci na m spravedliv spadlo, ves celu

jménem Klíovice, s dvorem, s lidmi platnými i

neplatnými, dv trat role, s rolí oranú i neora-

nú a j tím lesem v Rasov, což otec muoj držal

a já po nm, s lukami, > pa>tvišemi, s mezemi
a s hranicemi, s rybníky, s potoky, s vodami i

se vším jiným píslušenstvím, tak jakož sem to

sám držal, také dvuor v Nmících se vším pí-

slušenstvím, s robotami, s lukami, s pastvami i

s tmi lesy, kteíž k tomu dvoru píslušejí, s po-

toky, s vodami i s kostelním podacím a s jelm

píslušenstvím, ves Onanov i se všemi lidmi v té

vsi, kteréž sú pedkové moji od staradávna

držali, i s kostelním podacím, s lidmi platnými i

neplatnými, s rol! oranú i neoranú, s robotami,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s háji,

s vinohrady, s rybníky,
|

s rybníky i s tím se f.26v.

vším právem a panstvím, což k tomu od stara-

dávna písluší a v svých mezách a hranicích zá-

leží, tak jakož jsem to sám, i tudiež pedkové

moji, držal a požíval, i tudiež s mýtem tu v 0-

nanov, "• Prostomicích puol mlýna a jednoho

lovka z 1 tejž vsi, nic sob práva, panství ani

kterého vlastenství. ani erbóm svým nepozósta-

vuje, to všecko právo ve dsky zemské vkládám

a vpisuji ku pravému ddicství. k držení a poží-

vaní, a jestliže by kde mn to ve dskách stálo a

svdilo, to tímto vkladem moem. 1

)

20". Jiík Kusý z Mukodél Tomášovi z Gojí-

na, jeho erbóm a budúcím své zboží a ddicství.

tvrz Jinošoi' s dvorem a pustu tvrz s podacím

kostelním tu v Jinošoz^ a ves Jinošov <u ves

Košíkoz'>~), s lesy. s chrastmi. s chrastinami,

s lidmi platnými i neplatnými, s inžemi, s rolx)-

tami. kteréž spravedliv odbývati mají, s rolí

oranú i neoranú, s lukami. s pastvami, s past-

višemi. s rybníky, s vodami, s potoky tekutými

i netekutými, s mezemi, s hranicemi, s horv :

').

s doly, s požitky i užitky i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, kterýmiž se

koli jmény menují a což k tej tvrzi a k tm
všem od staradávna písluší a píslušalo jest.

tak jakož jsem sám toho v držení byl a požíval,

to všecko ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku

pravému ddicství. k držen! a požívaní.

Mežován.

208. Anna Husyšklubová r Rudy Šimkovi, e-

enfém]u Šich. své vlastní ddicství. lán svuoj

tu z' Rudé. kterýž slov Puklovský lán. se vším

píslušenstvím a právem plným, jakož ten lán

od staradávna v svých mezech a hranicích záleží

a vvmezen jest a jakož jsem toho požívala a

držala i pedkové moji. nic tu sob ani svým

erbóm ani budúcím nepozóstavujíci, ani práva a

') Tak i' originále.

-) Petrženo inkoustem mežování.

3
) Tak i' originále.
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vlastenstvi kterého, nei to všecko ve Hsky sem

\m a vpisuji ku pravému ddicstvi,

k držení .1 požívaní.

_•(»'). t Lhotic Janovi ee Lhotic a je

ln> erbm své vlastní ddicstvi, Lhotir

een) PaJHt, s rolí oranú i neoranú, s po

toky, s luk.mu. - pastvami i se vším jeho píslu-

šenstvím, jakož "'1 staradávna záleží v svých

mezech, sob tu na tom dvoe ani svým potom-

kem nic nepozastavuj ici, to všecko vkládám ku

pravému ddicstvi, k držení ;i požívaní.

210. Jan Holúbek ze Zhoe mladší Janovi Ho-

lubovi staršímu své vlastní ddicstvi, puol dvora

tu ve Zhoi, který slov Kunikovský, kterýž jesi

mn panským písudem pisúsen, s rolí oranú

i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

s chrastinami, s horami i s doly, s mezemi.

S hranicemi, s rybník) i se všemi píslušnostmi,

COŽ k tomu dvoru od staradávna píslušalo a

písluší, -o všemi požitky a užitky, kterými/ se

koli mny') menuji, tak jakož jsem sám držal,

nic s<il>i- ani svým erbóm a budúcím panství ani

vlastenstvi nepozstavuje, než to všecko vklá-

dám již psanému Janovi Holubovi staršímu a

jeho erbóm ve dsky zemské ku pravému ddi-
nému držení a požívaní.

f. 27 211. Hanek z Zap a Anna z Královic, man-

želka jeho vlastní, Mikulášovi z Pece a jeho er-

bóm své vlastní ddicstvi, tvrz Knihnice s se vsi,

s dvorem, s sadem, s kostelním podacím tu

v Knihnicích i s desátkem vinným a zvláše

s perkrechtním právem, s rybníky, s úroky, s lid-

mi platnými i neplatnými, s rolí oranú i neora-

nú. s pastvami, pastvišemi. s vodami tekutými

i stojatými, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, s mezemi, s hranicemi, s plným

panstvím, právem a píslušenstvím i s požitky,

kterýmiž koli mény mohu menováni býti, tak

jakož jsme to sami držali a požívali, žádného

sob ani svým erbóm práva, panství ani vlasten-

stvi nezachovávajíce ani pozóstavujíce, to všecko

právo ve ilsky zemské "vkládáme a vpisujem ku

pravému ddinému držení a požívaní.

Mešován.

212. Zigmund z Mánova a Kateina c Hlin-

ného Mikulášovi z Jemnický a jeho erbóm své

vlastní ddicstvi, ves Osovú n Meziíí s lidmi

platnými i neplatnými, s lesem i s jinými všemi

poplatky a užitky, což k tej vsi od staradávna

písluší a co jsme my požívali a užívali, se vším

právem a panstvím, nic sob nepozé)Stavujíce

práva, panství ani kterého vlastenstvi, než to

všecko vkládáme ve dsky zemské ku pravému

ddinému držení a požívaní.

211. Václav Racek z Mrdic Václavovi z Lu-

danic a na Veveí, podkomoímu margabstvi

moravského, a jeho ddicóm ves Damboice a

. . i pustu Nasklovice s tvrsišemi, s kostelním

podacím, s dvorem, s poplužím, s vinohrady,

s vinnými desátky, s zemním i se vším horním

právem, s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými

i neplatnými, s usedlými i s pustinami, s úroky,

s inžemi, s platy, s poplatky, s horami, s lesy,

s chrastinami, s doly, s údolím, s lukami, spasí

vámi. s pastvišemi, s potoky, s vodami tekutý

mi i netekutými, s starými úlehlemi, s rybníky,

s rybniišemi, S mlýnišemi, s mezemi, hranice-

mi i se všemi užitky, kterýmiž koli jmény mno
\.mi býti mohu, i se vším plným právem a pan-

stvím, lak jakž to /boží od staradávna vymeze-

no jest a Otec muoj to držal a požíval, nic sob
tu am erbóm svým práva ani vlastenstvi neza-

chovávaje, než to všecko ve dsky "vkládám a vpi-

sují ku pravému jich ddinému držení a poží-

vaní, aby oni ode mne ani od žádného jiného

ssuti nebyli, než to aby pi nich ddin zóstalo,

a tímto vkladem všecky jiné vklady moím a

práva se všeho i s svými erby odíkám.

214. Václav Oíšek c Ruséky Sepánovi c

Rosecky a jeho erbóm dvuor svuoj vlastní ddi-
ný v Roséce se vším píslušenstvím, což k tomu

dvoru od staradávna písluší, nic sob tu žád-

ného práva, panství a vlastenstvi, ani svým er-

bóm nepozóstavuje, ve dsky zemské vkládám

k ddinému držení a požívaní a tímto vkladem,

jestliže bych kde ve dskách jml, odíkám se to-

ho i s svými erby.

L.215. L^éta 1'án tisícího tyrstého devadesá- f.28

tého tetího, v pondlí den svaté Kunhuty /o.

záí 1493] držán jest snm v mst Brn z vle
najjasnjšího knížete a pána, pana Vladislava,

uherského, eského etc. krále a margabie morav-

ského etc, v pítomnosti urozených pánuov: pa-

na Ctibora z Cimburka a z Tovaova, najímaná

margabstvi moravského, pana Vratislava z Pern-

štajnu, najvyšího komorníka desk a práva mar-

gabstvi moravského v Brn, pana Lipulta z

Krajku, najvyšího sudího práva zemského v

Brn. Tobiáše z Hory Obanské. najvyšího pí-

sae desk margabstvi moravského, pana Jana

z Lompnice a z Meziíí, najvyšího komorníka

desk a práva margabstvi moravského v Olomúci,

pana Jana Kuny z Kunstátu na Hodonín, pana

Boka Kuny z Kunstátu a z Búzova, pana Jana

Povského z Sovince, pana Jana Berky z Dub
na Štemberce, pana Jana staršího z Lompnice,

pana Albrechta staršího z Šternberka a z Luko-

va, pana Zigmunda Osovského z Dúbravice a

') Touž nikou nad ádkem.
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z Hrutovic, pana Ladislava z Boskovic a z Te-
bové, pana Karla z Vlašim a z Úsova, pana Ji-

íka z Vlašim a z Osová, pana Smila z Lichtm-

burka a z Bítova, pana Hynka z Ludanic a z

Rokytnice, pana Václava z Ludanic a z Veveí,

pana Jana staršího z Žerotína a z Fulneka; ti

svrchupsaní z pánuov, a z vládyk tito: Jakub

z Šárova a z Krumpsína, Jaroš z Zástizl a

z Morkovic, Jan Koas z Vydi, Zygmund Va-

lecský z Mírová a z Okarce a Blud z Králic.

f. 29 216. Jindich Hroch s Pošný Zdekovi a Bur-

janovi, bratím vlastním z \ 'aldštajna a z Brt-

nice, a jich erbóm a budúcím ve vsi Stetni pl
dvoru poplužního, pl druhého lánu s jedná

tvrtí, pl tvrze, polovici rybníkv, item dvuor

eený Kamprlovský, s plným právem a pan-

stvím jich vkládám a vpisuji ku pravému ddic-

ství a k požívaní tak, což k tomu ke všemu od

staradávna písluší, k ddinému držení a po-

žívaní.

21?. Znata z Kukvic Janovi Zelenému z ían
a jeho erbóm ves Raice, své vlastní ddicství,

se dvma dvory, s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi. s chrastinami, s háji, s úroky, u-

žitky a požitky všeliakými, s rybníky, s kostel-

ním podacím, což k tomu a k tm dvma dvo-

róm písluší, s mezemi, s hranicemi, tak úpln,

jakož jsem sám držal a k emuž sem právo ml,

nic sob ani svým erbóm ani budúcím žádného

práva ani kterého vlastenství nepozastavuje ani

zachovávaje, i to vénné právo, na kteréž jest ml
otce muoj výprosu královské, po nebožce Ann,
manželce Bílého Jiíka, vpisuji a vkládám ve

dsky zemské ku pravému ddicství, k držení a

požívaní.

218. Jan z Nové Vsi a na Radkové Janovi z

Ebrharcze a na Meziíiku, Ann, manželce je-

ho, z Nové Vsi, a erbóm jeho své vlastní ddic-

ství, ves Rose a ves Borovník se vším píslu-

šenstvím, což k tm všem od staradávna písluší,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s háji,

s chrastinami, s potoky tekutými i netekutými.

s horami, s doly, s mezemi, s hranicemi, tak ja-

kož jsem to sám držal, nic sob tu ani erbóm

svým práva, panství ani kterého vlastenství ne-

zachovávaje. [vkládám] 1

) k jejich ddinému
držení a vladení.

219. Elška z Ojnic Znatu z Kukvic, syna své-

ho, na vno své, na pt set hiven groši dobrých

stíbrných, kteréž zapsáno má na msteku 01-

bramicích a na vsi Babicích a na jejich píslu-

šenství, pijímá na pravý spolek.

220. Václav ze Kbelova ve dsky zemské vklá-

dám a vpisuji tvrz v Litovanech se dvma dvo v,

se všemi poplužími, a ves Litovaný krom I

lánu a puol mlýnu, i s tím lánem pustým, krom
kopy, kteráž z toho lánu farái do Biskupic

plutu písluší, i puol mlýnu pod Litovaný vklá-

dám, s plným právem a panstvím, s platem, s lid-

mi platnými i neplatnými, s robotami, s kury,

s vajci i se všemi požitky a dchody, s rolí

nú i neoranú, s rybníky, s rybniišemi, s potoky,

s haltéi, s vodami tekutými i netekutými, s lesy,

s chrastinami, s lukami, s pastvišemi, s pastva-

mi, s pustinami, s hory2
) i s doly, s plným pan-

stviem
|
a s tmi hranicemi, jakož od staradávna f.29v.

zamezeno jest, nic tu sob ani svým erbóm ani

žádnému jinému nepozastavuje ani zachovávaje,

Hynkovi z Bakovic a jeho erbóm ku pravému
ddicství, k držení a požívaní.

221. Puta z Lichtmburka Jiíkovi z Krajku a

jeho erbóm ves Jakubov s lidmi, s úroky krom
tí kop groši platu, kteréž ti kopy platu od sta-

radávna platí ze tí lánv k proboství v Olbram-

kostele, — ale kury, vajce a vosk a roboty zvyklé a

spravedlivé initi mají a pánu tomu povinni bu-

du, kterýž ves drží, i berni královskú, kdyby se

pihodilo, dáti mají— krom úroky, kteíž písluší

k kostelu v Jakubov,— a na tch lidech nahoe
psaných, kteíž platí úrok k proboství v Olbram-

kostele, a také na tch, kteíž platí úrok farái

v Jakubov, má panství ten, ktož v držení jest

vsi a tvrze, — s dvorem, rybníky, potoky, lukami.

pastvami, lesy, háji, rolí oranú i neoranú, hora-

mi, doly a se vším, což k tomu zboží písluší,

s mezemi, s hranicemi, jakož sám držal a k e-
muž právo jml, s plným panstvím, žádného sob
práva ani vlastenství nezachovávaje, ve dsky

vkládá a vpisuje ku pravému ddicství.

222. Puta z Lichtmburka Janovi z Guštuic a

erbóm jeho dvuor v Krnicích a mlýn i ty lidi

osedlé i neosedlé tu v Krnicích se vsím pan-

stvím a píslušenstvím, tak jakož jsem to sám

držal a požíval od Jana z Dešova, a tak, jakož

ve dskách mám, tu já sob nic nepozastavuje

ani svým erbóm ani potomkóm, ani kterého

vlastenství nepozstavuje ani zachovávaje, ve

dsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému d-

dinému držení a požívaní.

223. Ctibor z Arklebic asMysliboic pijímám

na pravý spolek, na ten spolek, kterýž mne

jest
3

) Elška Liznová z
x

) Beznice, strýna má. pi-

jala na Slavtice a na Lipany i nato na všecko,

což k tomu od staradávna písluší a jest vyme-

zeno, erby své.

224. Václav Hadburg z Sobšic Urbanovi

') Aspo toto slovo je teba doplniti.

") Tak v originále.

3
) Za tím petržené slovo paní.

») Toto a dali! slovo toui rukou nad ádkem.
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em poplužným, s lidmi platnými i neplatný-

mi, s roli oranú i neoranú, - lesy, háji, s lukami,

\ mih plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jak.', od st.tra

l
\ svých me/ivh a hranu ,

I
jakoS

jsem tu ;l,1i

svým erbóm a budúcím práva, panství ani kte-

rého vlastenství nepozstavuje, ve <l-<ky vkládám

ku pravému dédicsl

Lisí dole psanj na Zidlochovice.

f.~»0 225. M. milosti uherskj a eskj

crál, margabie moravský, lucemburský a

slezsk> vývoda a margabie lužicský etc, známo

iníme tínit>> listem všem vespolek, jakož uroze-

ná Anna s Valdštajna a na Židlochovicich po

smrti bratra svého vlastního, urozeného Hynku

z Valdštajna, všecken svuoj statek ddiný i zá-

pisný, tudíž i všecko své právo, kteréž kolinani

po svrchupsaném Hynkovi jakožto na sestru je-

ho nedílná spadlo, vedle povolení a obdarováni

našeho, kteréž od nás má, aby statek svuoj mohla

dáti aneb poruiti, komuž by se jí zdálo, uroze-

nej Kunc,- z Krava a z Strážnice, tetce svj, a

urozeným Jaroslavovi, najvyšímu komorníku

cúdy olomúcské, kancléi našemu. .; Ladislavovi,

bratím vlastním z Boskovic, a jich erbóm listem

svým na pargamen psaným pod sedmi peetmi

dala jest a zapsala, zejména tvrz a msteko
Zidlochovice se vším jich píslušenstvím i jiné

všecko, k emuž právo má. jakož pak v listu její

šíe se vypisuje, kterýžto my vidli jsme i ísti

kázali a v tento list náš vepsati, a zní slovo od

slova takto:

Já Anna c Valdštajna a s Židlochovic známo

iniem tímto listem obecn pede všemi i ped
každým zvláše, kdež ten neb túc slyšán bude,

jakož mám list od najjasnjšího knížete a pána,

]>ana Matiáše, uherského a eského etc. krále a

margabie moravského etc. pána mého milosti-

vého, tak. abych své všecko zboží, což jeho koli

mám a k emuž koli právo mám a míti mohu.

mohla dáti. komuž bych chtla, bud za zdravého

života neb na smrtedlné posteli, protož já. svrchu-

psaná Anna. poznavši celu víru a pátelství • "1

urozenej paní. paní Kuky z Krava a z Strážni-

ce, tetky mej milej, a od urozených pánv, pana

Jaroslava, kanclée království eského, a pana

Ladislava, bratí vlastních z Boskovic, kterú jsú

k bratru mému. panu Hynkovi dobré pamti, i

ke mn vždycky jmli a skuten okazovali i po

dnes okazují, dala jsem a mocí listu tohoto dá-

vám <i mocn poniím jim svrchupsaným, pani

Kunce, panu Jaroslavovi, panu Ladislavovi i je

jich erbóm: [tem najprvé <(wí Zidlochovice se

vším její píslušenstvím, kteráž na mé po otci

mém, panu /leníkovi, o po bratru man. panu

Hynkovi dobré pamti, opadlo'), i 3 rybníkem u

Hrušovan, s lesy, což k lomu písluší, * všecko to

právo své, které/ mam na vsi Bluini, a její pí

slušenství, dvuor manský v Sokolnicích^'), li

cov ves - rybníkem, s lesy, což k tomu písluší,

v Stínov s kostelním podacím i se vším, k emuž
tu spravedlivostmám, Skyhrov, ves pst, ddic-

stvi mi vsi Slušin, právo své na vsi istin, co/

tu mam, Dobrochov ves, \'ranovice ves S jich

píslušenstvím a v obcích právo své. což tu mám.

i tch ///'/,' zlatých, které; mám písudkem pan-

ským na paní Machn, seste své. i jiné všecko

zboží své movité i nemovité, i k emuž koli právo

mám neb bych jmíti mohla. tak. aby svrchupsa- I. "50 v.

ní. paní Kuka, pan Jaroslav a pan Ladislav i

jejich erbové DO smrti mej k tomu ke všemu. COŽ

>vrchu psáno, právo mli a S tím uinili a poží-

vali jako s svým vlastním, jakž by se jim najlépe

zdalo. Také za zdravého života mého dávám

svrchupsaným. paní Kunce, panu Jaroslavovi a

panu Ladislavovi, bratím, plná moc. aby mohli

z dluhiiv mých. i jiných mých spravedlivých vcí

dotýe, napomínati a jich dobývati tak jako já sa-

ma, neb se jim v tom mocn poruím a slibuji,

že pi tom mém dání a poruenství uinném
vrn a práv zachováni býti mají bez všeliaké

pátel mých i kohož koli jiného píkazy a zmatku

všeliakého. A ktož by tento list jml s svrchu-

psaných, paní Kuky, pana Jaroslava a pana La-

dislava neb jejich erbuov dobru vlí. ten má a

jmíti bude též právo i túž plnu moc ke všem v-
cem nahoe psaným jako oni sami, paní Kuka.
pan Jaroslav a pan Ladslav aneb erbové jejich

svrchupsaní; toto vsak znamenit vymieuji:

jestliže by paní Kuka na svuoj oddíl zvláše

komuž koli dobru vli dáti chtla, že to uiniti

móže svobodn, a proti tomu j)an Jaroslav a

pan Ladislav i s erby svými žádnu mierú býti a

tomu odpírati nemají. A tomu na svdomí a po-

tvrzení vcí svrchupsaných já, svrchupsaná Anna,

svú jsem vlastní peet k tomuto mému dání a

poruenství pivsila a pro lepší toho jistotu pi-

prosila sem urozených pánv, pana Karla mlad-

šího z Vlašim a z Osová, pana Zigmunda z Dú-

bravice a na Osovém, pana Jana staršího z Lomp-

nice, a slovutných panoší, Jana Kolesy z Rako-

vých, komorníka menšího práva olomúcského,

Jiíka ze Zhoe a na Gotvrdovicích, Alše z Po-

lánky a na Bošovicích, že jsú své peeti také po-

i ohniji J [ani z Pfernštejna] a pod Um Toto vy-

mazáni jinému vkladu neškodí.
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dlé niej na svdomí pivsili k tomuto listu, sob
a erbóm svým bez škody. Jenž jest dán a psán

na Zidlochovicích v stedu den svatého Havla

fió. íjna 1482], léta od narození Syna Božího

tisícího CCCC°82.
Potom také vidli jsme list, v nmž urozená

Kuka svú dobrá vli, nébrž i to své všecko prá-

vo, kteréž po svrchupsanej Ann má neboli jmíti

muže, již jmenovaným Jaroslavovi a Ladislavovi

S Boskovic mocni- dává a zapisuje, kteréhož také

znn! slovo od slova takto drží:

Já Kuka z Krava a z Strážnice známo i-

ním tímto listem pede všemi, jakož mám list od

urozenej panny, panny Anny z Valdštajna a

z Židlochovic, tetky mej milej,.s- urozenými pány,

panem Jaroslavem, najvyším komorníkem cúdv

olomúcskej a království eského kancléem, a

panem Ladislavem, bratími vlastními 2 Bosko-

vic, na tvrz Židlochovice se vším její píslušen-

stvím, jakož pak list hlavní na pargamen s pe-

etmi visutými od svrchupsanej panny Anny nám
f. "51 uinný šíe v sob

|
ukazuje, 7' kterémžto listu

osazena jest dobrá vle, kteráž szdí mn i uro-

zeným pánóm, panu Jaroslavovi a panu Ladisla-

vovi, bratím svrchupsaným)
všakž se to zname-

nit vymieuje, jestliže bych já, svrchupsaná

Kuka, na svuoj oddíl komu koli dobru vli dáti

chtla, že to uiniti mohu svobodn, a já, zname-

navši k sob od svrchupsaných pánv dobru vli,

kterú jsú ke mn vždycky mli a ješe mají a

mn tu skuten okazovali, i jsúci sebe sama

dobe mocna, své všechno právo, kteréž s svrchu-

psanými pány mám od svrchupsanej paní Anny.

tetky mej milej. listem nahoe psaným zapsané,

nic sob tu ani erbóm svým nepozóstavujíci,

dala sem a listu tohoto mocí dávám mocn sa-

ma od sebe i erbuov svých urozeným pánóm,

panu Jaroslavovi a panu Ladislavovi, bratím
vlastním ~ Boskovic, i jich erbóm tak. aby oni

s tím uiniti mohli, jakž by se jim zdálo, jako

s svým vlastním, a já. svrchupsaná Kuka, slibuji

sama za se i za své erby na to se nikdy netáhnu-

ti. Tomu na svdomí pivsila jsem svú vlastní

peet a pro lepší jistotu piprosila sem uroze-

ných pánv, pana Viléma z Pernštajna. najvyšího

komorníka cúdy brnnské, pana Karla mladšího

z Vlašim a na D"sov. pana Jana z Lomnnicc a

na Meziíí, a slovutných panoší. lakuba z Sáro-

va, hofrichtée margabství moravského. Jana

Kolesy z Rakových a Alše z Polanky na Bošo-

vicích, že jsú své vlastní peeti k tomuto listu

vedle mne pivsili, sob a svým erbóm bez ško-

dy. Dán na Spilmherce v sobotu po velice noci

[5. dubna 1483], léta od narození Syna Božího

tisícího tyrstého osmdesátého tetího.

T pistúpili ped nás asto menovnný Jaroslav.

kanclé náš. prose nás pokorn sám od sebe. tu-

díž i bratra svého, abychom jim a jich erbóm a

budúcím takového dání svým listem potvrditi a

právo, a bychom které koli k tomu statku jmli
a na nás kterým koli obyejem spadlo, milostiv

</(í/í ráili; my pak, znajíce naped vrnu a snaž-

ná službu jmenovaných Jaroslava a Ladislava,

bratí z Boskovic, kterúž nám a korun naší

ustavin ukazovali a po dnes ukazují, a aby na bu-

dúcí asy nám i budúcím margabím moravským
tím snažnji a radji slúžiti mohli, takovéto dání

a zapsání od svrchupsaných Anny z Valdštajna,

tudíž i Kuky z Krava, oblíbili jsme i oblibu-

jem a k jejich snažnej prosb s dobrým rozmy-

slem a rad vrných našich potvrdili jsme a ti>n-

to listem potvrzujem a pevníme, všeekv kusy,

artikule a punkty, nébrž svrchupsaným Jarosla-

vovi a Ladislavovi, erbóm jich a potomkóm své

všecko právo, a které máme aneb jmíti móžem /,•

svrchupsanej tvrzi Židlochovicóm se vším její

píslušenstvím, tak jakož se svrchu jmenuje.

dali jsme a mocné dáváme tímto listem ku pra-

vému ddinému jmní a požívaní tak, že oni,

svrchupsaní Jaroslav a Ladislav, erbové jich a

potomci budu a mají toho
| ddin v držení f.31v.

býti a toho požívati, zastaviti, zapsati, oddati

jako své vlastní ddieství bez naší i budúcích

margabí moravských všeliaké píkazy. Tomu na

svdomí a potvrzení všech vcí nahoe psaných

peet naši královská k tomuto listu kázali sme

pivsiti, jej svú ruku vlastní podepsavše. Dán
v Budíne v pondlí po svatej Maryet fif. er-

vence 1483], od narození božího tisícího tyrsté-

ho osmdesátého tetího, království našich uher-

ského etc. XX\T.° a eského XV. léta. Listu toho-

to poslové ke dskám pan Jan starší z Lonipnice

a pan Karel z Vlašim skrze pana Ctibora, hajt

mana. dáni.

226. Aleš z Herultic a Beneš z Vahantic, ru

kojmie a správce za Manu z Ledce na miste

její, umrlej, Ladislavovi z Boskovic a jeho er-

bóm ves Koválov s lidmi platnými, s rolí oranú i

neoranú. s kostelním právem i podacím, s Inka-

mi, s pastvami i s pastvišemi, s potoky, s voda-

mi tekutými i netekutými, s Iesv, s chrastinami.

s mezemi, s hranicemi i se vším plným nrávem

a panstvím i se vším píslušenstvím k tomu me-

novanému Koválovu a což k tomu písluší od

staradávna a v svých mezách a hranicích vym-
eno a vysazeno jest. tak úpln, jakož jest t"

svrchupsaná Mana sama držala a toho požívala.

nic sob ani svým erbóm práva, panství ani kte-

rého vlastenství nezachovávajíc ani pozóstavujíc,

než to všecko ku pravému ddieství a jmní ve

dsky vkládáme a vpisujeme.

Pi •trhán a na okraji Jan z Perfnštejna].

227. Zuzana, nkdy dcera Jana lékae, mšc-
uíua v Meziíí, Šepánovi z Lompnice a z Ná-
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bóm jeho ddicsh i s\ i

se \ -mi

právem, užitk) a jích píslušnostmi, k emuž tu

právo ml Ha ku pravé

mu ddict\ i,

228, \rubic \h Ueiic-

tni ddicství
, ho pi-

nstvim a k tomu pt lánv a podsedek pustý,

iú, - Inkami, pastvami, pásl

•ni. pustotinami, - horami, - vodami, poto

k\ tekutými i se všemi jmymi píslušnostmi,

kterýi »1 i mény menováni býti mohli, ja-

od staradávna záleží a

jsu vymeni, tak úpln, jakož jsem toho sám

v držení byl a požíval, nic tu sob ani erbóm a

potomkóm na tom nepozastavuje ani zachová-

vaje, cko vkládám ve dsky a vpisuji ku

pravému jich ddinému drženi a vladení.

f. ~*2 229. Janovi z Heraltic a jeho er-

bóm :v vsi Bransudech Vlil lánuov, dva podšál-

ky a tetí podsedek pustý s lidmi tu ve vsi u-

sedlými i pustými, s lesy, s háji, s chrastinami,

s rdi oranú i neoranú - duly. s horami, s me-

zemi, hranicemi, s lukami. s pastvami, s vodami

tekutými i netekutými i s plným právem a pan-

stvím, jakož jsem toho sáni v držení byl a po-

žíval, nic sob ani svým erbóm a budúcim tu

práva, panství ani vlastenstvie nezachovávaje ani

\uje. než to všecko vkládám ve dsky a vpi-

suji ku pravému ddieství a požívaní.

210. Zygmund z Dúbravice a z Osového Mar-

get z Kuklic, manželce svj. sto zlatých platu

v tisíci zlatých ku pravému vnu na všem statku

svém ddiném, na puol msteku Bytéšce, návsi

Kadolci a na vsi Oechovém i na 7\u-cli rybní-

cích kronn- u Kadolce rybníka ve dsky zemské

vkládá a píjemci toho vkladu svrchupsaný Zig-

mund z Dúbravice a z Osového tím vším stat-

kem, kterýž má aneb jmíti bude. se iní.

Petrhán a na okraji J[;inj z P[ernštejna].

f.">2v. 2)1. Lét251. Léta božieho tisícieho tystého devade-

sátého tvrtého držán jest snm v nedli po sva-

té Kunhut //./. záí 1494] v mst Brn z vuole

najjasnjšieho kniežete a pána. pana Vladislava,

uherského a eského etc. krále a markrabie mo-
ravského etc, v pítomnosti urozených pánuov:

pana Vratislava z Pernštejna, hajtmana mar-

krabstvie moravského a najvyšieho komorníka

markrabstvie, pana Lipuolta z krajku .1

tejna, najvyšieho sudieho markrabstvie

moravského, .1 robiáše / Obanské Huory, naj

vyšieho písae téhož markrabstvie, pana Jana

kuny / KunstátU a na Hodonín, pana Albrechta

. Boskovic a na i etoviciech, pana Beneše z Ho

skovic a / erné Huory, pana Boka Kunj

z KunstátU, pana Jana1
) Herku z Dub a na

Sternberce, pana Jana staršieho z Lompnice, pa

ii.
1 Vlbrechta staršieho z Šternberka a z Luko

\a, pana Zigmunda Osovského z Dúbravice a

z Hrutovic, pana Ladslava z Boskovic a z Te
bové, pana Karla a pana Jníka, bratí z Vlašim
a z. Osová, pana Smila z l.ichtmburka a z Hicto-

va, pana Hynka z Ludanic a z Rokytnice, pana

Václava z Ludanic a z Veveí, pana Jana star-

šieho z Zerotína a z Fulneka; ti svrchupsani

z pánóv, a z vládyk tito: Jakuba z Šárova a

z Krumsína, Jaroše z Zástizl a z Morkovic,

Jan. 1 Koasa z Vydi a z Knihnic, Zygmunda

Valeckého z Mírová a z Okarcea Hinda z krábc.

232, Boek Kuna z Kunstátu Václavovi z Luda- f.35

nic a jeho ddicóm puol vsi Arklebova s její se

vším píslušenstvím, s lánem dvorské role, se

tmi nivami, s polovicí dvoiskem a s tvrziskem

celým, s pivovarem a požitkem polovicí pivovar-

ného, s polovicí kremní. s polovicí vinnými ho-

rami a s polovicí desátkúv z tch hor i s zemním.

- polovicí lesy, horami, kteréž se na muoj dici

dostaly, se dvma rybníky, s haltéi. S lidmi plat-

nými i neplatnými, usedlými i neusedlými, s in-

žemi, s platy, poplatky, kterýmiž koli mény mo-

hu menovány býti, s
5

) starými úlehlemi, s rolí ora-

nú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

s potoky, s mlýnišemi. s vodami tekutými i nete-

kutými, s chrastinami, s pustinami, s mezemi, s hra-

nicemi i se vším plným právem a panstvím i s pl-

ným píslušenstvím, což k tomu zboží i k té vsi

svrchupsané od staradávna písluší a v svých

mezech a hranicích záleží, tak úpln, jako jsem

to sám držal a požíval, což k tomu dílu píslu-

šalo. tu sob ani erbéim svým a budúcim na tom

zboží práva, panství ani kterého vlastenství ne-

zachovávaje ani pozóstavuje, než to všecko ve

dsky vkládám a vpisuji ku pravému jich ddi-
nému držení a požívaní, a a mn Bokovi d-
dieství nebo vnné právo ve dskách kde stojí, to

tímto vkladem moím a mrtvím a žádné moc-

nosti býti iním.

273. Jan Berka z Dub a z Lipého Janovi

Kropáovi s Nevdomí a jeho erbóm tvrz Buo-
vice, msteko s kostelním podacím a se vsmi k

jiným inkoustem nad ádkem. a k tomu na levém okraji

') Za tím petržené slovo úlehlemi: ped tímto slovem hez škody.

znaménko vynechání a na pravém okraji starými úlehlemi

ouazání vkladu tomu jest



XVI '494

tomu píslušejícími tonutu: ves Marhofy1
), <ives

Klobúky, ;•<'.<>") Sobbichy, ves Ostrovánky,

<Cves Kunoviký>*) , a v Múínov s jedním lo-

vkem na podsedku, s dvorem, s poplužím, s ro-

lí oranú i neoraná, s lidmi usedlými platnými i

neplatnými i s pustinami, s úroky, s inžemi,

s platy, poplatky, s horami, s lesy, - chrastinami,

s díly, s údolími, s lukami, - pastvami, s pastviš-

emi, s potoky, s vodami tekutými i netekutými,

s starými úlehlemi, s rybník}', s rybniišemi,

S mlýny, s mlýnišemi. s mezemi, s hranicemi i se

všemi užitky, kterýmiž koli mny mohly by jme-

novány býti, i se vším plným právem a panstvím,

tak jakož jest to Jan Buovský z Bludova držal

a k emu jest tu právo ml, nic sobí ani erbóm

svým práva ani vlastenství tu nezachovávaje,

než t<> všecko ve dsky vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich ddinému držení a požívaní, a jestliže

by tu zboží kde v kterých dskách nalezeno bylo,

to tímto vkladem moím a mrtvím.
Slova Jan Berka až ješt podacím a se vsmi jsou pe-

tržena vodorovn, ostatní vklad petrhán šikmo a >u> pra-

vém okraji jinou rukou vymazáno to všchno krom Klo-

búek; také tato slova jsou petrhána a pod nimi týmž
inkoustem J[an] z P[ernštejnal.

I.ist na Bluinu.

234. My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, margabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický

margabie etc, oznamujem tímto listem všem, že

vznesl jest na nás urozený Ladslav z Boskovic,

vrný náš milý, že má a drží ves Blinu 1

)

s jejími píslušnostmi v tisíci zlatých uherských5

)

a v tisíci kopách groši eských od pedkv na-

šich, králv eských a margabí moravských, za-

psanú, kterážto ves nám jakožto králi eskému a

margabí muravskému k výplat píslušela jest,

a pi tom prosil jest nás týž Ladslav sám i také

skrze nkteré pátely své, abychom jemu a er-

bóm jeho tu jmenovánu zrs Bluinu s jejími

starodávnými píslušnostmi k ddicstvie dáti rá-

ili. Pi kteréžto prosb hledíce na tu. že jest

nám již psaný Ladslav služby nejedny k vli a

k našemu dobrému uinil i dále podlé své mož-
nosti initi rád chce, a také pímluvy pátel jeho

vážíce, protož s dobrým rozmyslem a rad vr-
ných našich, mocí královská a jakožto margabie

moravský tu svrchu dotenu tví Bluinu se vše-

mi jejími starodávnými píslušnostmi, a tak. jakž

jí nynie týž Ladslav v držení jest. témuž Lad-

slavovi a erbóm jeho ku pravému a zpupnému
ddicstvi dali jsme a tímto listem mocn dává-

me tak, aby již psaný Ladslav a erbové i po-

tomci jeho tu jmenovánu ves s jejími pi

nostmi ddiné mli. drželi a jí tak jako jiných

svých ddiných /.boží požívali, a to bez naší. bu-

dúcích našich, králv eských a markabí niura\

^kých. i všech jiných lidí všeliké pekážky nynie

i v asích budúcích. A protož pikazujem hajt-

manu markrabství moravského, komorníkóm a

sudím i jiným téhož markabství úedníkm, vr-
ným našim milým, aby oni, když by kuli byli po

žádáni od jmenovaného Ladslava neb jeli

bv, tu svrchu dotenu ves s jejími píslušnostmi

ve dsky zemské téhož markabstvi moravského
již psanému Ladslavovi a jeho erlxim ddin
vložili a vepsali beze vší odpornosti. A ktož by

tento list jml s již psaného Ladslava a erbuov

jeho dobru vlí a svobodnu, chcme. aby tomu
píslušalo plné právo všech vcí svrchupsaných.

Tomu na svdomí peet naši královskú k tomuto

listu pivsiti rozkázali jsme. Dán na Budíne

v pondlí den svatých Tí králv [6. ledna 1494J,
let Syna Božího tisícího tyrstého devadesátého

tvrtého, království našich uherského tvrtého a

eského timetcítmého léta. Poslové k tomu vkla-

du ke dskám ode pana Vratislava z Pernštajna.

ty asy hajtmana a najvyšího komorníka mar-

krabství moravského, dáni pan Beneš z 1

1

vic a pan Jan z Žerotína.

Mežován a na okraji J[an] z Pfernštajna].

List na Marej

235. My Vladislav, z boží milosti uh<

eský, dalmatský, charvatský etc. král. markabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský markabie etc, oznamujem tímto listem všem.

že jsa pi nás ped asem urozený Jindich

z Hradce, najvyší komorník království eského,

vrný náš milý. zpravil jest nás, kterak slovutní

Bohunek, Jan a Václav, bratí z Reicc, vrní

naši milí. mají a drží <Ctvrs a ves, eenú Ma-
rejž^>'). v markabství moravském ležící, kterážto

tvrz a ves s jejich píslušnostmi manstvím k té-

muž margabství písluší: pi tom nám svrchu-

psaný Jindich oznámil a ku pamti pivedl, že

jmenovaným bratím sedm set zlatých dluhu

dlužní jsme, prose nás za tu sám od sebe i také

>ta míst týchž bratí, abychom jim svrchupsanú

tvrz a ves s jejich píslušnostmi z toho manství

f.54

') r opraveno touž rukou z n.

s
)

3
) Na levém okraji touž rukou to vymazání není

k škod tomu vkladu. Tato slova jsou však petrhána a

na pravém okraji J[an] z Perfnštejna].

*) Tak v originále.

5
) Touš rukou nad ádkem.

°) Slovo Mareyž jest napsáno touž rukou na míst ji-

ného, vyškrabaného slova.

") Xa okraji Jan z P[ernštejna].
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propustiti

latých odpustiti a pro-

minuti chU Idežto my k prosb již psaného

Jindicha a tých brati i
i eni a

prominutí svrchu doteného dluhu k tomu jsúce

mj šlem a rad vrných

Marejš>1
) s lid

mi, s platy, s rybníky, - lesy, - potoky, - ddina-

• < mi .i všelikými pi ísl

u

mi, pu dchody, hun.- od staradávna k

té t\ písluší a mezemi a hranicemi

svými vymezen) js, s jii psaného manství pro-

timto listem mocn jakožto král

.i margabie moravský propjíme a svrchu-

psaným bratím a erbóm jich ku pravému vlast-

nímu ddiestvie dáváme tak. abj potom vn
svrchu jmenovaná tvrz a ves s její píslušnostmi

ni manstvím a službami manskými k již

psanému margabství zavázána nebyla, ale držite-

lé její nynjší i budúcí aby jí svobodn požívali

a požívati mohli, tak jako jiní obyvatele téhož

margabství svých ddiných svobodných zboží

ají, a to bez naší, budúcích našich, králv

vch a markabí moravských, i všech jiných

lidí všeliké pekážky, pikazujíce najprvé hof-

rychtéi margabství moravského, aby již psan
tvrz a ves s jejími píslušnostmi z registr man-

ských vymazal, a potom hajtman a najvyší ko-

morníci a sudí téhož margabství moravského již

psaným bratím a jich erbóm túž tvrz a ves s je-

jich píslušnostmi k ddieství aby ve dsky zem-

ské vepsali a vložili beze vší odpornosti. A ktož

by tento list ml s dobru vlí a svobodnu již psa-

ných brati, cheme. aby tomu píslušalo plné prá-

-ech vcí svrchupsaných. Tomu na svdomí

naši královská pivsiti jsme kázali k to-

muto listu. Dán na Budíne v nedli ped svatý-

mi Fabiánem a Šebestiánem. muedlníky božími.

I io. ledna i\94J. léta božího tisícího tyrstého

devadesátého tvrtého, království našich uher-

ského tvrtého a eského timetsítmého léta. Po-

slové k tomu vkladu ke dskám ode pana Yrati-

f.34v. sláva z Pernštajna. |
hajtmana ty asy a naj-

vyšího komorníka margabství moravského, dáni

pan Beneš z Boskovic a pan Jan z Žerotina.

236. Anna a Dorota, sestry vlastní z Víková

a z Pršic. Janovi Lechvicskému z Zástizl a jeho

erbóm zboží a ddieství své vlastní, ves Prstíce

i tvrz pustu i s dvorem a s sadem a s kostelním

podacím a se tymi lovky v Tikovicích, -c

vším píslušenstvím tu v Pršicích a Tikovicích.

s lidmi platnými i neplatnými, s úroky, s platy,

s užitky a požitky všelikterakými, kteréž mény

mohly by menovány býti, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, pustotinami

i
s jiným píslušenstvím, ješto k tomu zboží

svrchupsanému od staradávna píslušalo a pi
sluší, s mezemi • hranicemi, jakož to zboží

svrchupsané v svých mezích a hranicích od stará

dávna záleží a vymezeno jest, s potoky, s hora-

mi i s doly. s rybníky, s lesy, s háji, s chrastmi,

chrastinami, se vším plným panstvím a pišlu

mi. tak jak"/ jsme to sum držali a poží

váli a naši pedkové, nic sob ani erbóm ani bu-

dúcím svým na tom panství a zboží žádného prá-

va, panství ani kterého vlastenstvie ani píslu-

šenství nezachovávajíc ani pozóstavujíc, než to

všecko ve dsky vkládáme a vpisujeme ku pravé-

mu ddieství a požívaní.

Meiován a na okraji .1 i

Lisí na X kop .urosí platu na kláštee

zábrdi ivském.

23?. My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmaeský, charvatskj etc. král, marka-

bie moravský, lucmburské a slezské kníže a lu-

žicskj markabie etc, oznamujem tímto lištnu

všem, že, jako má ápis s dobru vuolí najjasnj-

šího pána Jiího, krále eského, pedka našeho

šcastné pamti, urozený Václav z Ludanic a na

Veveí, podkomoí margabství moravského, vr-

ný náš milý, kterýmžto zápisem zavazuje jme-

novaný král pi jiných summách X kop praž-

ských grosúv k zámku Veveí, aby od opata

kláštera Zábrdovic každý rok vydávány byly na

míst bern královské, i znajíce my mnohé vrné

a užitené služby jmenovaného Václava, kteréž

nám iní a initi nepestává, a potom lépe aby

initi mohl, tuto zvláštní milost jsme témuž Vá-

clavovi a erbóm jeho uinili a iuímy tak, že

svrchupsaných X kop grosth' pruských též bern

jemu a erbóm jeho k ddieství dáváme a ~ava-

zujem, a pišlo-li by kdy vyplacení již psaného

zámku Veveí, tehdy ten plat X kop groši praž-

ských pi témž Václavovi a erbích jeho zóstati

vn má, a opat nynjší i budúcí svrchu dote-

ného kláštera tu summu dotenu jemu. Václavovi,

a erbóm jeho, cheme a k tomu je zavazujem, aby

platil a vydával po vše asy vn budúcí. pika-

zujíce hajtmanu márgabstvie moravského a ko-

morníku i jiným úedníkem sudu a práva brnn-

ského, nynjším i budúcím, jestliže byste za to

dáni byli. tehdy abyste svrchu dotenu sum-

mit bern na již psaném kláštee k ddieství mc-

novanému Václavu a erbóm jeho ve dsky zemské

i list tento náš, a by toho potebí bylo. vložili a

vepsati dali beze'i vší odpornosti. A ktož by ten-

kraji J[an] z P[ernštejna],
!
) Tou nikou na okraji.

3
) Toto a dv další slova tou: rukou pod ádkem, na

dolním .
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f.55 to li>t jml s dobru vlí a svobodnu asto psa-

ného Václava a erbv jeho, chcnie, aby tomu

píslušalo plné právo všech vcí svrchupsaných.

Tomu na svdomí peet naši královská pivsiti

jsme kázali k tomuto listu. Dán na Budíne v ne-

dli ped svatým Jiím [22. dubna 1492], léta bo-

žího tisícího CCCC 92, království našich uher-

ského tetího a eského dvametsítmého léta. Po-

slové k tomu vkladu ke dskám od pana Vrati-

slava z Pernštajna, ty asy hajtmana a najvyšího

komorníka markrabství moravského, dáni pan

Beneš z Boskovic a pan Jan z Zerotína.

238. Jan ze Mštnic l'olfgankovi Ovnarovi

z Radotic a
1

) jeho erbóm své vlastní ddicství a

zboží a lidi své v Mašn&vkách, což jsem tu kol-

vk ml i pedkové moji, se vším panstvím a

píslušenstvím, tak jakož sem to sám držal a po-

žíval i pedkové moji, tu já sob nic nepozasta-

vuji ani svým erbóm, ani žádnému jinému ni-

žádného práva ani žádného panství ani kterého

vlastenství nepozóstavuje ani zachovávaje, to

všecko vpisuji a vkládám ve dsky zemské ku pra-

vému ddicství, k držení a požívaní.

239. Puta z Lichtmburka a z Bítova i s svými

erby Václavovi Divkovi z Poepic a jeho er-

bóm své vlastní zboží a ddicství, tvrz Radotice

s dvorem, se vsí, s rolí oranú i neoranú, s luka-

1111, ;- pastvami 1 s pastvišemi. s lidmi platnými

i neplatnými, s rybníky, s vodami tekutými i ne-

tekutými. s lesy, s chrastinami, s horami, s doly,

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, se všemi požitky a užitky, což k tomu zbo-

ží od staradávna záleží, ku pravému ddicství,

-"1>- tu ani erbóm a budúcím svým žádného prá-

va ani panství nepozastavujíc, než to všecko ve

dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddicství a

ddinému držení a vladení.

2-10. Jiík z Miroslav Petrovi z Králic a jeho

erbóm své vlastní zboží a ddicstvie. ves, Miro-

slav eenú. Pehmdorf a Mitrdorf s tvrzí, s dvo-

rem Hlavatice, s rybníky, dva lovky v Vrbi-

cích'-) a tetinu v Mackovicích a tetinu v Nmec-
kých Boeticich, jakž sem to sám držal a požíval,

to jsem všecko prodal krom ty kop platu, kte-

réž se farái vydávají, s lidmi platnými i neplat-

nými, s pústkami, s pustinami, s úroky, s inže-

mi, s poplatky, s robotami i s tmi IIII groši,

kteréžto platí z hostradicského pole, s rolí ora-

nú i neoranú, s lukami. s rybníky, s rybnišemi,

s vodami tekutými i stojatými, s toky vodními i

s tím, což jest k rybníku Dolnímu od wenczel-

dorského zboží oddáno, i s tú píkop, kterúžto

voda vedena jest do Pehmgrunta skrze wenczl-

dorské pole, s lesem, s háji, s pastvami, s past-

višemi, s horami, s doly, s platem penžitým,

kterýž se od hor dostává, s pergrechtem i s de-

sátkem od hory ménem Zamperk a Drayczehen,

krom tej tetiny, kteráž sluší ke vsi IVenczldor-

fu. v tch dvú horách tetinu, desátek a pergrecht

i s vinohradem svobodným v hoe waymperské

ležícím, kterýž v sob má a drží X tvrtí zem
a dv tvrti vinohradu, a v Graytích, s mezemi,

s hranicemi, jakož to zboží svrchupsané
|
od sta- f.35v.

radávna v svých mezech a hranicích záleží a vy-

mezeno jest, se všemi požitky a užitky, kterýmiž

by koli jmény mohly menovány býti, tak jakž

jsem to sám držal a požíval, se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, což k tomu

ží a ddicství svrchupsanému od staradávna pí-

sluší a píslušalo jest, nic sob tu ani svým er-

bóm žádného práva ani kterého vlastenství ne-

zachovávaje ani pozstavuje, než to všeck

dsky vkládá a vpisuje ku pravému ddicství a

požívání.

Mežován.

žil. Barbora z Tikovic Janovi Lechvicskému

s Zástizl a jeho erbóm své vlastní zboží a ddic-

ství 7' Tikovicích, dznior Horní a druhý dvuor,

Dolní, pustý, i se všemi lidmi a platy i úroky a

požitky, s lesy. s háji. s chrastmi, s chrastinami.

- rybníky, s vodami tekúcimi i netekúcími, s rolí

oranú i neoranú, s pastvami, s pastvišemi, s ho-

rami i s doly, s lukami, s mezemi, hranicemi i se

vším plným právem a panstvím, což k tomu zbo-

ží a k dvoróm od staradávna písluší a píslu-

šalo, a tak, jakož jsem to sama a pedkové moji

držali a požívali, nic sob ani erbóm svým ani

žádnému budúcn na tom zboží svrchupsaném

nepozastavujíce ani zachovávajíce žádného vla-

stenství ani kterého práva, ve dsky vkládá a vpi-

suje ku pravému ddicství a panství, k jmní, k

držení, k požívaní.

List na Modiky a na rybník u Pršic.

242. My Vladislav, z boží milosti uherský.

eský, dalmatský. charvatský etc. král a marka-

bie moravský, lucemburské a slezské kníže a lu-

žicský margabie etc, oznamujem listem tímto

všem, že jest ped nás pedstúpil slovutný Jan

Lechvicský z Zástizl, vrný náš milý, a ukázal

nám list na pargamen s visutými peetmi. celý,

neporušený, velebného nkdy Volfganka proboš-

ta. Kateiny pevory, Margrety supevory3
), Do-

roty circatricis i všeho konventu kláštera kúnic-

ského, nábožných našich milých, kterýž se slovo

od slova takto píše:

My Volfgank probošt, Kateina pevora, Mar-

greta supevora3
), Dorota circatrix i všeckeren

konvent kláštera kúnicského vyznáváme tímto

:
1 Toto a dv další slova touž rukou nad ádkem. ') V orig. Vrbitzích. 3

) Tak v originále.
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i . n pede tx i túc

pedstúpil dovutnj i>.i

• -í.-/. hofri

nú pn >sbú, abych

pro mnohé zásluh} a dobrodiní,

inil jc^t a iní, abychme jemu a jeho erbóm

- Modiky se všim jeho píslušenstvím,

ftCJfvi /d/i (i pro-

pustí • na hranicích su

~k> ih .1 pršicských chtl by hrázi udlati

a rybníkem topiti, než že se jest kus njaký od

Martina Sulejovského, kterýž jsme kupili

i.">i> dicstvi vtáhl a druhý kú-

nejaké chrasti Jana Omasty, kterýšto kus

nahoe psam Lechvicský od téhož lana Omasty

abychom jemu ten kus dali i k druhému,

I kupil, svolili, aby mohl hrást a ryb-

sob tu udlati na tch hranicech a kuších

nahoe menovaných. My svrchupsaní, probošl a

konvent, zezevše na nahoe psaného Jana Lech-

vicského snažné a pilné služby a mnohá dobrodi

ní, kteréž nám inil a nepestávajíce rád iní,

sebe nelitujíc v našich potebách hotov jest, dali

jsme a moci tohoto listu dáváme ten nahoe me-

novaný dvuor Modiky se vším jeho píslušen-

stvím ku pravému ddiestvi nahoe psanému/a-

Lechvicskému a jeho erbóm. a také jemu

a jeh<> erbóm dáváme ten kus nahoe psaný, kte-

rýž jest byl Martina Sulejovského, i k tomu svo-

lujcm. kterýž jest kus chrasti kupil od svrchu-

psaného Jana Omasty, tak, aby on, Jan Lechvic-

ský, a jeho erbové na tch hranicech sulejovských

a pršicských a na tch kuších menovaných mohl]

a budu moci hrázi a splav udlati a ddiné k své-

mu pžitku držeti a požívati a rytmickou topiti.

toto sob pozastavujíce: jakož máme rybníek

pod tím, abychme mohli tím rybníkem až k

samé jeho hrázi voln topiti: krom toho, když

hy on chtl svuoj rybníek spustiti, má nám tý-

den naped dáti vdti, abychme my vody v svém

rybníku upustili, aby on sob neb erbové jeho

mohli slušné poteby udlati, a to ve tech neb ve

tyech nedlích po tom spušení; když rybník

vyloví, máme zase voln topiti, jakož nahoe
psáno stojí. A kdož by tento list jml s nahoe
psaného Jana Lechvicského neb erbv jeho dobru

vuolí, ten má a jmíti bude též plné právo a moc

k tomuto ke všemu, což v tomto listu stojí psá-

no, jako oni sami. Tomu na svdomí a pro lepší

i i^ .t ti vcí svrchupsaných své vlastní peeti pi-

vedli jsme k tomuto listu a piprosili jsme slo-

vutných panoší, Yanka z Pánova, Mikuláše Tu-

lešického z Pee a na Knihnicích, Jiíka Kusé-

h i Mukodl a / Bohutic a Sepána Kusého

. Mukodl a z Vedrovic, že jsú své peeti vedle

nás na svdomí pivsili k tomuto listu, jenž jest

dán a psán na Kúnicích \ úterj ped slavným

hodem Narozeni Matky Kozí /-. zái i fpoj, léta

od narození Syna !'"' ího tisícího tyrstého de

\ adesátéhi i poítajíc.

\ pi tom nás s pilnosti prosil, abychme jemu

k ta[ko]vému dání a povolení naše povolení dáti

potvrditi ráili, ku kteréžto prosb jsúce

milostiv naklonni, s dobrým rozmyslem a rad
íi našich, moci královskú a jakožto mar-

gabie moravský k již psanému listu povolení naše

dali isme i jeku potvrdili a listem') tímto dává

me a potvrzujeme ve všech jeho slovích, klausu-

lích i artikulích tak. ab) t" dání a povoleni již f.36v.

psaný Jan ddiné jmíti. držeti a jeho požívati

mohl tím vším obyejem, jakož v tom listu psáno

stojí, a to bez naší, budúcích našich, králv
eských a margabí moravských, i všech jiných

lidi všeliaké pekážky; a pi tom pikazujeme

hajtmanu margabství našeho moravského, naj-

vyšímu komorníku, sudímu a písai cúdy brnn-
ské', aby ten dvuor s tmi kusy menovanými,

když by toho on neb erbové jeho požádali, ve

dsky zemské vložili. A ktož by tento listml s již

psaného Jana neb erbuov jeho dobru volí, cheme.

aby tomu též právo všech vcí svrchupsaných pí-

slušalo. Tomu na svdomí peet naši královskú

k listu tomuto pivsiti jsme kázali. Dán na Budí-

ne vúterý [denj svaté panny Lucije fij. prosince

!/<)/J, léta Pán tisícího tyrstého devadesátého

prvního a království našich uherského druhého

a eského jedenmetsítmého léta. Poslové k tomu

vkladu od pana Vratislava z Pernštajna, ty asy
hajtmana a najvyšího komorníka margabství

moravského, dáni pan Ladslav z Boskovic a pan

1 lynek z Ludanic.

243. Jiík a Kunrád s Miroslav, strýci, odí-

kají se všeho práva, kteréž mají na všech Macko-

vicích a v Nmccskvch Poradcích, a jestliže by

kde bylo ve dskách nalezeno, nemá ke škod býti

Petrovi z Králic ani jeho erbóm.

List na ITT lány od kláštera Matky Boží

z Znojma.

244. My Vladislav, z boží milosti uherský.

eský, dalmatský, charvatský etc. král, margabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský markabie etc.. oznamujem tímto listem všem.

že pistúpil jest ped velebnost naši slovutný

[Janek z Zap, vrný náš milý, a zpravil jest nás.

') Tehdy létna z Pernštejna, který byt

maršálkem za nezletilého Jindicha z Lipého, jehož byl

kem.

-) Opraveno touž rukou ze slov list ten.
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že jest kupil ti lány ddin od knší a konventu

kláštera Matky Boží v mst našem Znojm, za

kteréžto peníze knží a konvent pru lepší meno-

vaného kláštera zboží jiné sú sob kupili a k te-

rnu/, klášteru pipojili, i prošeni jsme od téhož

I lanka, abychom k tomu povoleni naše dáti a

jemu toho trhu potvrditi ráili. My, jsúce k té

prosb milostiv naklonni, s dobrým rozmyslem

a rad vrných našich, mocí královskú a jakožto

markabie moravský k tomu jsme svolili a toho

potvrdili a tímto listem svolujem a toho trhu po-

tvrsujem, chtíce tomu. aby menovaný Hanek i

s ddici svými ty ddiny mli, drželi a jich d-
din požívali bez naší, budúcich našich, králv

eských a markabí moravských, i všech jiných

f.37 lidí všeliké pekážky; a protož
|
pikazujeme

najvyšímu komorníku, sudímu i jiným úední-

kóm cúdy a práva brnnského, vrným našim

milým, když by od téhož Hanka požádáni byli,

aby jemu ty ti lány ddin od svrchu doteného

kláštera kupených ve dsky zemské k ddieství

vložili, tak aby uinili beze vší odpornosti. A
ktož by tento list ml s menovaného Hanka

dobru vlí a svobodnu, chcem, aby tomu pišlu-

šalo plné právo všech vcí svrchupsaných. To-

mu na svdomí peet naši královskú kázali jsme

pivsiti k tomuto listu. Dán na Budíne v so-

botu po svatej pann Dorot /o. února 1493],

léta božího tisícího tystého devadesátého tetí-

ho, království našich uherského v tetím lét a

eského ve dvametsítmém. Poslové k tomu vkla-

du od pana Vratislava z
1

) Pernštejna, ty as)

hajtmana a najvyšího komorníka margabství

moravského, dáni pan Ladslav z Boskovic a

pan Hynek z Ludanic.

245. Ondej Herink z Slúpna vkládáni a vpi-

suji IIV2
C zlatých na vsi Podnitovicích a na dvo-

e Podnitovicích Margret z Rynharcc. manžel-

ce svj, ku pravému vuuému právu ve dsky

zemské. Píjemci toho vna sám Ondej Herink

uinil se statkem tím, kterýž má neb jmiti bude.

Mešován a na okraji Kryštof 7. B[oskovicl.

List na Kraví Horu.

246. My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmaeský. charvatský etc. král. margabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský margabie etc, oznamujem tímto listem

všem, jakož ped nkterými asy pro njaké vá-

lené vci lirad, eený Kraví Hora, dobyt jest

od pedkv našich a obyvatelv margrabství

moravského a potom i zboen, kterýžto od tch
asv a/ dotudto vždycky pust stojí a v držení

mnohých let od toho asu až dotudto od slovut-

ných panoší, kteíž se z Králic píší, držán byl,

potom pak najjasnjší pan Jií, král eský a

margabie moravský, pedek náš šastnej pamti,

právo své všecko, kteréž jemu jako margabí

moravskému na témž zámku s jeho píslušen-

stvím píslušalo, dal jest urozenému nkdy Ja-

novi
I

Pernštajna, jakož všecko to list ten f.37v.

v sob zavírá a ukazuje, a tý Jan z Pernštajna

dal jest na ten list ilobrú vli a své všecko prá-

vo, kteréž na tom ml. slovutnému Vítovi z

Králic a jeho ddicóm. kteížto') hrad pustý i

s jeho píslušenstvím držali sít a drží až d

vad, ješto v tom asu mnohá práva v témž mar-

gabství našem moravském pešla sú, i jsúce

nynie žádáni a prošeni od slovutného Bluda z

Králic, syna svrchupsaného Víte, pro všeliaké

sešlosti a ztráty listv, kteréž na to má, aby-

chom z milosti naší královské svrchupsaný hrad

zboený a ves Ku rosicpy i se vším k tomu pí-

slušenstvím, což k tomu od staradávna spraved-

liv píslušalo a v jich držení bylo, ve dsky zem-

ské cúdy brnnské vepsati a vložiti rozkázati

ráili, i jsúce k prosb jeho milostiv naklonni,

s dobrým rozmyslem a s naším jistým vdomím
rozkázali jsme a mocí listu tohoto rozkazujem

hajtmanu margabství moravského, komorníku

najvyšímu a sudímu cúdy brnnské, nynjším i

budúcím, aby, když desky zemské cúdy již do-

tené najprv otevíny budu a on Blud anebo d-
dicové jeho vás za to požádají, hrad, ves a zboží

svrchupsané s listem pedka našeho3
) i s tímto

naším v též dsky vepsati a vložiti kázali, ád
práva v tom zachovajíce. Tomu na svdomí pe-

et naši královskú k listu tomuto pivsiti jsme

kázali. Dán na Budíne v pátek po Božím vstu-

pem' [ij. kvtna 1493], léta božího tisícího ty-
stého devadesátého tetího a království našich

uherského etc. tetího a eského dvametsítmého.

Poslové k tomu vkladu od pana Vratislava z

Pernštajna, ty asy hajtmana a najvyšího ko-

morníka margabství moravského, dáni pan Jan

Berka z Dube a pan Václav z Ludanic.

247. Jindich z Náchoda a z Bezuíka tomu

vkladu iní odpor, jakož v listu královském stojí

ves Kuroslepy, že tu Blud nemá než dvuor*),

na kterémž dvoák sedí, a ti lovky jiné. a

Jindich i bratí, což tu v 5
) té vsi jest více, to

drží, prav, že k tomu právo má ddin.
MeSován.

') Toto a další slovo touš rukou nad ádkem.
*) V orig. kterýžto.

3
) Ten však neb v! vložen.

*) Za tím nepetržená slova než dvuor.

5
) Toto a další slovo touž rukou nad ádkem.
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J4v .. hoda pipovidá se,

: Kuroslepích s bratími svými své ddicstvi

také má a toho že jot v drženi.

i. 58 2>. pii i s svými erb)

Mi/,:, emniky a jeho erbóm polovici

svého vlastního zboži .t ddicstvi, polovici tvrze

Slatiny a polovici dvo-

ra popluštiiho, polovici kostelního podacího i

* tím se vším, což k té polovici tvrze a vsi pí-

sluší, s polovici lidmi osedlými i neosedlými,

platnými i neplatnými, polovicí role orané i ne-

s polovicí lesy, s háji, s kovinami, s In-

kami, s pustinami, s pastvami, s pastvišemi,

- potoky, s potky, s rybníky, s rybnišemi,

- horami i s <1<>1y i se všemi vodnými požitky.

se vším plným panstvím a píslušenstvím, tak

jsem sám tu polovici držal a jí požíval a

ta polovice bo i toho ve všech mezích a

hranicích záleží, nic tu sob ani svým erbóm

nepozastavuje, i
cko vkládám a vpisuji

ve dsky ku pravému ddiestvie a svobodnému

vladeni a požívaní, a toho se všeho odíkám i

v svými erby, což jsem já tu v Slatin spolu

s pedeeným Mikulášem ml.

2^0. Linhart a Beneš z Sulejovic Arnoštovi

micky a jeho erhóm dvuor v Evani, náš d-

diný, se vším jeho píslušenstvím, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s lesy,

s háji. s vodami tekutými i netekutými. s eka-

mi, s behy i s jinými všemi píslušnostmi od

staradávna k tomu píslušnými, jakož ten dvuor

v svých mezech záleží a jest vymen, na tom

ani svým erbóm a budúcím práva, panství

ani kterého vlastenství nepozastavujíce, než to

všecko ve dsky vkládáme a vpisujem ku pravé-

mu ddicstvi a svobodnému vladeni a požívaní,

a bvlo-li by co kde komu prvé ve dsky vloženo

toho aneb vepsáno, to my všecko tímto vložením

a vepsáním moíme a mrtvíme na vné asy.

Mezován a na okraji J|an] z P[ernštejna].

251. Arnošt z Jemnický a z Studnic Barboe

z Evan, manželce své vlastní, II
C zlatých dob-

rých uherských pravého jejího vna ukazuje a

na tch II C zlatých X hiven platu roního na

svém vlastním zboží a ddicstvi a na svých

vlastních lidech ddiných, svobodných a nezá-

vadných, na vsi Studnicích a na její všem pí-

slušenství ve dsky vkládá a vpisuje ku pravému

vnnému právu a sám se iní píjemím toho

svrchupsaného vna vším svým statkem, což je-

ho má neb jmíti bude.

Mezován.

f.38v. 252. Jiík z Jesenice, Mikuláš z Jemnický na

míst jiných spolurukojmí našich i s svými erby

Petrovi z Bohuslavic a jeho erbóm dvuor v Bo-

huslavicích s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s le-

sy, - háji, s luhy, s vrbinami, s chrastmi, s ko-

vinami, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi,

- hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými, s ro

botami, - u itk) i po itky i se všemi poplatky,

s ekami, s behy, s rybníky, s rybniišemi,

s potok) tekutými i netekutými, s jezery, se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

jakožto ten dvuor svrchupsanj od staradávna

v svých mezách jest vymen, nic sob ani <-.

liom svým ani budúcím potomkóm naším práva,

panství .mi vlastenství tu nezachovávajíc, tak

jakož jsme my to sami držali, než to všecko ve

dsky vkládáme a vpisujem ku pravému držení

i \ i nému požívaní.

List na dvuor a na VI lánv ddiny v Rosei.

251. My Vladislav, z boží milosti uherský,

esky, dalmatský, charvatský etc. král a marga-

hie moravský, lucemburské a slezské kníže a lu-

žický margabie etc, oznamujem tímto listem

všem. že jest prosil nás urozený Jindich Z

Hradec, najvyší komorník království eského,

vrný nás milý, abychom slovutnému Matjovi

Z Rosei ten dvuor, na kterém: sedí, s šesti lány

k nmu píslušejícími, ležící v Morav, z man-

ství propustiti a k ddicstvi jemu dáti ráili.

K kteréžto prosb pro vrné služby téhož Jindi-

cha jsúce naklonni, s dobrým rozmyslem a ra-

dii vrných našich, mocí královsko již psaný

dvuor s tmi šesti lány ddiny z manství pro-

púšímc a ku pravému ddicstvi jej témuž Ma-

tjovi a jeho ddicóm dali jsme a tímto listem

mocn dáváme tak, aby oni ten dvuor s tmi lá-

ny ddiny ddin mli, drželi a jeho požívali

tím vším zpuosobem, jako jiní obyvatelé téhož

margabství svých ddiných zboží požívají z

práva nebo z obyeje, nejsúce více povinni žád-

ných služeb manských nám ani budúcím našim,

králóm eským a margabím moravským, ani

žádnému jinému z toho dvoru initi nynie i

v asích budúcích, pikazujíce vtším i menším

úedníkem
Nedokonený list jest mezován.

List na Skaliku.

254. My l 'ladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmaeský, charvatský etc. král, marga-

bie moravský, lucemburské a slezské kníže a Iu-

žicskýr margabie etc, oznamujem tímto listem

všem, že všecko právo naše a nápad náš, kterýž

na nás jakožto na krále eského a margabie mo-

ravského pišlo a pipadlo po smrti slovutného

Pechana a po smrti slovutné Kateiny, manžel-

ky jeho, aneb po komž koli jiném ke dvoru a

k mlýnu ve vsi Skališce, s ddinami, s lukami a

.39
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potok}- i se všemi a všelikterakými toho (Kuru

a mlýnu spravedlivými a starodávnými písluš-

nostmi, jakýmiž by kolivk mohli a mli mny
menováni býti, dali jsme a tímto listem mocn
dáváme jakožto král eský a margabie morav-

ský urozenému Vratislavovi z Pernštajna, naj-

vyšímu komorníku desk a práva sudu zemského

v Brn. vrnému našemu milému, a erbóm jeho

k jmní, držení a požívaní tím vším právem a

zpsobeni, kterýmž jsú menovaní Pechan a Ka-

teina, manželka jeho, neb ktož kolivk jiný

svrchu dotený dvuor a mlýn s jich píslušnost-

mi mli, drželi a jich požívali, tak. aby jmeno-

vaný Vratislav a erbové jeho svrchu dotený

dvuor a mlýn i se všemi jich svrchu dotenými

píslušnostmi mli, drželi a jich požívali, a to

bez naší. budúcích králv eských a margabí

moravských i všech jiných lidí všeliké pekážky;

pikazujíce hajtmanu svrchu doteného margab-

ství i také vtším i menším úedníkóm olomúc-

ského a brnnského práva, nynjším i budúcím,

aby oni. vezmúce ped se podlé práva a spra-

vedlivosti svrchu dotené naše dání, v n na-

hlédli a je spravedliv rozeznali, a jestliže jest

svrchu dotené zboží na nás spravedliv spadlo

a pipadlo, tehdy aby oni podlé práva a obyeje

svrchu doteného margabství jmenovaného Vra-

tislava aneb erby jeho v
1

) ^vrchu dotený dvuor

a mlýn se všemi jich píslušnostmi uvedli a to-

ho zboží jeho zmocnili, i také je dále v tom

podlé práva a vší poteby opatili tak, aby oni

v tom žádného dalšího zmatku nemli: však

proto chcme, aby toto naše dání bylo každému

J.39v. bez újmy na jeho spravedlivosti. A ktož by

tento list ml s svrchu doteného Vratislava neb

erbv jeho dobru a svobodnu volí, chcme, aby

tomu píslušalo plné právo všech vcí svrchu-

psaných. Tomu na svdomí peet naši královskú

pivsiti jsme kázali k tomuto listu. Dán na Bu-

díne v úterý den svatej panny Lucie //_?. pro-

since 1491], léta božího tisícího tvrstého deva-

desátého prvního, království našich uherského

druhého a eského jedenmedsítmého léta. Poslo-

vé k tomu vkladu od pana Vratislava, hajtmana

a najvyšího komorníka margabství moravského.

dáni pan Zigmund Osovský z Dúbravice a pan

Šepán z Lompnice.

255. Alena z rného Víru odekla se všeho

prn'a svého na dvoe a na mlýnu a na vsi Ska-

lice, a jestli kde to ve dskách má. to tímto ode-

rením mrtví.

256. Vratislav z Pernštajna. hajtman margab-

ství moravského a najvyší komorník téhož mar-

gabství. Benešovi z J
T

ahanic a jeho erbóm

dvuor a ves Školiku s mlvnm. s ddinami.

5 lukami a s potoky i se všemi a všelikterakými

toho dvoru i vsi a mlýnu spravedlivými písluš-

nostmi, jakýmiž by kolvk mohli a mli mém
menováni býti. ve dsky vkládá a vpisuje ku pra-

vému ddinému držení a požívaní, a týž Vrati-

slav z Pernštajna tímto vkladem ten list králov-

ský, kterýž jemu na Skaliku a na dvuor a na

mlýn vložen jest, mrtví a moí a s sebe právo
své na již psaného Beneše a jeho erby penáší.

257. Léta božieho tisiecieho tystého dva- f.40

desátého pátého držán jest snm v nedli v puo-

st. kteráž slov Reminiscere [15. bezna 1495],

v mst Brn z vuole najjasnjšieho kniežete

pána, pana Vladislava, uherského a eského etc.

krále a markrabie moravského etc. v pítomno-

sti urozených pánuov: pana Vratislava z Pern-

štejna, hajtmana markrabstvie moravského a

najvyšieho komorníka téhož margrabstvie mo-

ravského, pana Lipuolta z Krajku a z Corštajna,

nejvyšieho sudieho markrabstvie moravského, a

Tobiáše z Obanské II nory. najvyšieho písae

téhož markrabstvie. pana Jana Kuny z Kunstá-

tu a na Hodonín, pana Albrechta z Boskovic a

na Létavicích, pana Beneše z Boskovic a z er-
né Huory, pana Jana Berku z Dube a na Štern-

berce. pana Jana staršieho z Lompnice. pana

Albrechta staršieho z Šternberka a z Lukova,

pana Zigmunda Osovského z Dúbravice a z

Hrutovic, pana Ladslava z Boskovic a z Te-
bové, pana Karla a pana Jiíka, bratí z Vlaši-

m a z Úsova, pana Smila z Lichtemburka a

z Bietova, pana Hynka z Ludanic a z Rokyt-

nice, pana Václava z Ludanic a z Veveí: ti

svrchupsaní z pánuov. a z vládyk tito: Jakuba

z Šárova a z Krumsína. Viléma Tetaura z Te-

tova a ze Zlína, Jaroše z Zástizi a z Morkovic.

Jana Koasa z Vydi a z Knihnic. Zigmunda

Valeckého z Mírová a z Okarce a Bluda

z Králic.

258. letich Vinaský z Prostiboe Mikuláše f.40v.

Rubika z Hlávatec pijímám na pravý spolek na

své zboží, na Stonaov, na Mittndorf, na Falk-

nov, na Suchu, na Newtiel i na všecko, což k to-

mu svrchupsanému zboží a ddieství písluší, i

na všecko, k emuž já právo mám neb jmíti

budu.

Mešován.

259. Bohuše z Bolíkovic Hynkovi z Bako-

vic a jeho erbóm zboží své a ddieství, totiž tvrz

svú a ves Bolíkovice a ves svú Babice s kostel-

ním podacím a v Lovkovicích lán, dv polúlání

a dva podsedky, v Cidlin jeden lán, s dvory,

s lidmi, se všemi rolmi ornými i neornými. se

') Touž rukou nad ádkem.
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• rybníky, s Inkami . s lesy, s háji, s h

.mi, s pustotinami, - rybnišemi, s po

platy, s poplatk) i se

,\ i s jiným se vším píslušenstvím, což

na píslušalo a píslu-

5e vším právem, pan

i n-t\ íni. jakož jsem to sái

ni svým erbóm a budúcím

na tom práva, panství ani kterého vlasten-

stavuje, ve dsky

pravému ddicství, k jmní

a ku '

• jemu kde ve dskách

!ká a
1
) tímto vkladem moí.

260. Hk Povskj iovince Máchnu s

",( s Ludanic iním mocné

a stolku svého všeh< 1, kte-

lám aneb jíniti budu. a jestli by Pán Buoh

ivch -^mrti neuchoval, prvé než by let došli,

tehdy statek muoj všecek na již psané Máchnu

a spadnuti má.

261. Jan Krop vdomi i - svými erby

iám a vpisuji ku pravému ddicství ves

Kunovicky <c vším její právem, panstvím a pí-

slušenstvím, s rolí oranú i neoranú. s lesy. 5 há-

ji, s chrastmi, s chrastinami, s vodami tekutými

i netekutými, s lukami, s pastvami, s pastviše-

mi. se všemi užitky a požitky, s hranicemi.

s mezemi, což k tej vsi Kunovikám od stara-

dávna píslušalo a písluší, nic sob ani erbóm

svým ani budúcím potomkóm práva nepozósta-

vuje, vkládám a vpisuji Janovi Kunovi z Kuu-

státu na Hodonín a jeho erbóm i budúcím po-

tomkóm jeho ku pravému panství, ddiestvie,

jmní, držení a požívaní.

262. Barbora z Tebíe Zdekovi a Burianovi,

bratím vlastním s Valdštajna a na Brtnici, a

jich erbóm dvuor v Steni, rného Ondeje, se

vším jeho píslušenstvím, k emuž jsem tu více

f. 41 právo mla, nic sob tu práva ani kterého vla-

stenství nepozastavujíc, s lesy. s háji, s chrasti-

nami, s rolí oranú i neoranú. s lukami. - pásl

vámi. pastvišemi, s vodami tekutými i neteku-

tými i s plným právem a panstvím, tak jakož

ten dvuor a to zboží svrchupsané v svých me-

zích a hranicích záleží i což k tomu od stara-

dávna písluší, tak jakož jsem to sama držala

a požívala, ve dsky vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich ddinému držení a jmní, a jestliže

jí co více kde ve dskách stojí, toho se všeho

tímto vkladem odíká.

263. Jan Kropá z Nevdomí ves Milešovice

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s robotami, s lesy, s háji, s potoky, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s hony, s lovy.

- vinohradnými poplatky, s mezemi, s hranice

mi 1 se všemi užitk) a požitky, kterýmiž koli

jmény mohu menovánj býti, se vším panstvím,

té .1 k té vsi od staradávna píslušalo a

písluší, krom tch dvú lanu. které Charvát

tak, jako jsem sám držal, nic sob tu

práva .nn erbóm svým nepozóstavuje, Alšo

Polanky a jeho erbóm vkládáni a vpisuji ve

dskj k držení a požívaní, ku pravému ddiestvie.

Meiován .1 na okraji Krystol 1 B[oskovic],

264. Jan Are/'' domi Margret
nic, manželce své, pl tetího sta zlatých, I

jsem vsál nad vno a na vsi svj na') Milcšovi-

cích jí jsem je byl ukázal a dskami zapsal, ty

in s Milešovic na msteko Buovice a

tu jí je ukazuji a zapisuji.

Pelrhán a >ui okraji J|an] z Pfernštejna].

'Ki. enk z echoovic Markvartovi z Krá-

lovic a jeho erbóm tvrz a ves Ratiboice,

pustu Poklaky, S rybníky, s rybnišemi. s lesy,

inami, - rolí oranú 1 neoranú, s lukami.

stvišemi i s tím se vším

fest rybníkem Bepánovským zatopeno Vakovi
Tluksovi z Výap, a dva lány v Kluov s plným

panstvím krom platu zádušního, kterýž sluší

k fae do Jaromic, a také s nivkú Dúbravkú,

tak eená, kteráž jsem vyjrímaríl a gruntem

svým ca ni oddal Jeníkovi, i se vším plným

právem a panstvím, s úroky, s inžemi, s hora-

mi, s doly, s vodami tekutými i stojatými i se

všemi jinými píslušenstvími, kterýmiž by koli

mény menováni mohli býti a jakož to zboží od

staradávna záleží a jest vymeno, tak úpln,

jako jsem sám držal a požíval, nic sob ani er-

bóm svým ani potomkóm nepozóstavuje ani za-

chovávaje, než to všecko vkládám -re dsky zem-

ské ku pravému ddictvie, k držení a požívaní.

Mezován.

266. Znala z Kukvic a z Rosie Asen, man- f.

želce své vlastní, VITA, sta zlatých uherských

dobrých vna jejího na svém vlastním zboží a

ddicství, na všech tchto, totiž Našemicích'),

Suchohrdlích, a cos, mám v Morasicích, se vším

jich píslušenstvím, platu roního LXXV zla-

tých na tch svrchupsaných VIT 1

/;, sta zlatých

ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému jejímu

vnu a sám se píjemím iním se vším statkem

svým, kterýž mám neb jmíti budu.

267. Markvart z Královic Hankovi z Zap,

Ann z Královic, manželce jeho vlastní, a jejich

erbóm tvrz a ves Ratiboice a ves pustu Pokla-

ky, s rybníky, s rybnišemi, s lesy, s kovinami.

s rolí oranú i neoranú, s lukami. pastvami,

^ pastvišemi i s tiem se vším. což jest Šepá-

41 v.

O Touž rukou nad ádkem.
-) Opraveno tou: rukou ze slov a na.

3
) V orig. na Šemricích.
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kým rybníkem Vakovi Tluksovi z Výcap

zatopena, a dva lány v Kluov s plným pan-

stvím krom platu zádušního, kterýž k fae do

Jaromic písluší, a také s nivkú Dábravkú,

tak eenú, kterúí jsem vyfrýtnaril a gruntem

svým za ni oddal Jeníkovi, i se vším plným

panstvím a právem, s úniky, s inžemi, s hora-

mi, - doly, s potoky, s vodami tekutými i stoja-

tými i se všemi jinými píslušnostmi, kterýmiž

by kuli mny mohly menovány býti a jakož to

boží od staradávna záleží a jest vymenu, tak

úpln, jakož jsem toho sám v držení byl a poží-

val, nic sob ani erbóm svým neb potomkm
nepozóstavuje ani zachovávaje, než to všecko

vkládám ve dsky zemské a vpisuji ku pravému

ddieství, k držení a požívaní.

268. Jan Kropá z Nevdomí Margret z Oj-

nic, manželce své vlastní, pt hiven platu ro-

ního v padesáti hivnách groši stíbrných na

msteku Buovicích i na jeho všem píslušen-

ství -kládám ku pravému jejímu vnnému prá-

vu. Píjemci toho já, Jan Kropá sám, na ostal

ku statku svého se iním, kterýž mám neb jmíti

budu.

Pfetrhán a mi okraji J[an] z P [ernštejna]

.

269. Jan Hrozek z Prosovie, jsa rukojmie za

zprávu za Jana a za Jiíka Lieka z Plave i za

jeho erby za zboží Plave, Jiíkovi z Florštetu

tvrz Plave s dvorem, se vsí i s kostelním po-

dacím, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú, s lesy, s háji, s robotami, s In-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s vinohrady,

s rybníkw s rybníky, s potoky, s ekami, s sta-

vy, S mlýny i s tiem se vším právem a panstvím.

což k tomu dvoru od staradávna pišlu

v svých mezech a hranicích záleží, tak jakož

1-ú Jan a
| Jiík Lickové od staradávna sami f.42

držali a požívali, i také ten dvuor, který

Jiík Talafús drzal, i s tmi lidmi i s tím se

vším píslušenstvím, což k tomu dvoru od

radávna písluší a v svých mezech a hranicích

záleží, v tom práv, jakož jsú sami od nho ku-

pili i držali. nic sob tu ani svým erbóm a budú-

cím práva, panství ani kterého vlastenství ne-

pozastavuje, ve dsky vkládám ku pravému d-
dieství Jiíkovi z Florštetu a z Plave.

Mešován a na okraji na f. 41 v. Lad[isla]v [z Bi

vic].

270. Jiík z Florštetu a z Plave pijímá na

pravý spolek Urbana z Starého Sedla a na Lo-

ehenperku i jeho erby na tvrz Plave i na to na

všecko, co k ní a k tomu písluší a k emu tu a

k tomu právo má, nic nevymíuje.

2?1. Václav Otradicský z Vlašim odíká se

všeho práva svého, kteréž ml na Janovicích po

Janovi Bidloví aneb po komž koli. a stojí-li kde

ve dskách. to tímto vkladem moí a mrtví.
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Kniha pana Ladislava z Boskovic]

f.l 1. Léta božího tisícího tystého devadesá-

tého šestého [duben 1496
1

)] držán jest snm
panský v mst Brn z vle najjasnjšího kní-

žete a pána, pana Vladislava, uherského a es-

kého etc. krále a margabie moravského, v pí-

tomnosti urozených pánv: pana Jana z Lomp-

nice na Meziíí, hajtmana margabstvie morav-

ského, pana Ladslava z Boskovic, najvyšího ko-

morníka margabstvie moravského, pana Lipuol-

ta z Krajku a z Cornštajnu, najvyšího sudího

margabství moravského, a Tobiáše z Hory Ob-

anské, najvyšího písae markabství moravské-

ho, pana Albrechta z Boskovic na Létavicích,

pana Beneše z Boskovic a z erné Hory, pana

Jana Berky z Dube a na Štemberce, pana Jana

staršího z Lompnice, pana Albrechta staršího

z Šternberka a z Lukova, pana Karla a pana

Jiíka, bratí z Vlašim, pana Smila z Lichten-

burga a z Bítova, pana Hynka z Ludanic a

z Rokytnice, pana Václava z Ludanic a na Ve-

veí; ti svrchupsaní z pánv, a z vládyk tito:

Jakuba z Šárova a z Krumsína, Viléma Te-

taura z Tetova na Zlín, Jaroše z Zástizl a

z Morkovic a Zygmunda Valecského z Mírová.

ti v. Nález královský

o Eyczingara o stávaní ku právu.

2. My Vladislav, z boží milosti uherský, es-

ký, dalmatský, charvatský etc. král, markabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský margabie etc, oznamujem listem tímto

všem, že jsme prošeni od pánv a rytístva")

markabství moravského, vrných našich milých,

abychom jim výpis toho nálezu, kterýž jsme

s radami našimi mezi nimi a urozeným Micha-

lem z Eyczingu vo nkteré ruoznice a nesnáze

udlali, pod peetí naší dáti ráili; k jichžto

prosb naklonni jsúce, kázali jsme jim výpis

toho nálezu dáti, kterýž se slovo od slova takto

*) Doba zahájeni se tu neudává, ale je to nepochybn
snem, na nmž král Vladislav umluvil se stavy morav-
skými landfrid, daný a psaný v nedli Provodní [10. dub-

na] 1406.

-) Tak v originále.

3
) Za tím, na novém ádku, nepetržené k.

*) Protože tento nález o Eyczingara jest ze i~. bezna
1406 a landfrid teprve z 10. dubna téhož roku, jest pi
této žalob mysliti pravdpodobn na pedcházející land-

frid, ze 24. ervna 1484, k nmuž se jednotlivci piznávali

v dalších letech, až ješt r. 1494. Mezi tmito etnými
piznávacími listy, zachovanými v Zemském archivu mo-

píše: V té pi, kdež páni a vládyky markabství

moravského žalují na Michala z Eyczingu, král

JMt se pány a rad svú slyšeti jest ráil a mezi

obojími stranami pe i odpory vážiti: najprvé,

kdež páni moravší žalovali sú, že týž Michal

Eyczingar nechtl jest peeti své k3
) landírídu

ani listu piznávacího dáti
4

), a nad to že k prá-

vu a póhonóm stávati nechtl, a více, kterak

v mírné a upokojené zemi, kdež práva jdú, naj-

prv slovil rybník u Jaroslavic mocí a potom

tvrz Jaroslavice ztekl
5

), ano práva jdú, a na to

páni a vládyky téhož margabství ukázali sú ma-

jestáty a svobody králv eských a margabí mo-

ravských i také registra zemská, kterýchž jsú od

staradávna užívali, i nálezy ísti kázali, kdež

králové eší a margabie moravští nálezy pan-

ské podnikali a rozsudky trpli, prosíce, aby pi
tom zachováni byli a od Eyczingara, co se jim

stalo, aby6
) napraveno bylo. Proti tomu Michal

Eyczingar odpovídaje pravil, že jest toho ui-

niti nebyl povinen, než vedle obdarován! a svo-

bod svých, kteréž má od králv eských a mar-

gabí moravských, tak se jest zachovával, a což

jest uinil, že jest to dobe uiniti mohl, pon-
vadž z svobod a výsad svých vyveden nebyl, tak

jakož jeho svobody a výsady šíe a svtleji vo-

kazují, a na to jest listy i vidimus okázal, jakož

pak v širších
7
) slovích spravedlnost svú šíe

skrze eníka povdl. Tu král JMt se pány a

rad svú, peslyšav dostaten pe i odpory

s ob stranu, takto JKMt vypovídá: Ponvadž
Michal Eyczingar ukázal jest obdarování králv
eských a margabí moravských, kteréž jsú ped-

kem jeho dány a kterýchž jest byl v užívaní po

pedsích svých, a z toho jsú nikda vyvedeni ne-

byli, JKMt i se pány nalézá, že jest Eyczingar

tch svobod a obdarování svých dobe užíti mohl,

ponvadž o to žádným sudem rozsúzen není

vedle znní listv svých; ale ponvadž páni a

obyvatelé markabství") moravského starodávní

ravském, list Michalv není. V landfridu z 10. dubna 1406

(orig. rovnž v Zem. arch. mor.) také není ani jeho jmé-

no, ani peet.
6
) Kdy se Michal z Eyczingu tchto provinní do-

pustil, není možno zjistiti ani z tohoto nálezu, ani ze

zpráv v Libri citationum etc. V, 2, str. 403 a 496, a VII,

str. 35-36, . 202-210, a str. 159, . 812.

6
) Lze také ísti byli, a od Eyczingara co se jim sta-

lo, aby.

7
) Opraveno touž rukou ze svých.

s
) Touž rukou nad ádkem.



7^ i 4oo XVII

•-i zvyklosti a práva mají, tak že každý oby

vatel i ten, k terj statek v témi mar

>kém míti anebo má, ješto b) ku

právu zemskému píslušel, že má ten každý podlé

nu -i- sro\

nati; a po tento as Eyczingar ani žádný jinj

nemá se více Eádnými svobodami, kti-i bj proti

právu téhož margabstvie byly, vymlúvati ani kte

ti i podlé obyeje

vklosti téhož margabství vedle jiných se za

chovávati z toho. což tam má, ješto k témuž mar
gabstvi a právu písluší. Vctum in Posonio feria

quinta die Gedrudis fi~. bezna //<x>/. anno

Oiristi millesimo quadringentesimo nonagesimo

sexto, regnorum vito nostrorum Ungarie sexto,

ie autem vigesimo quinto. lomu na své

<lonií peet naši královský k listu tomuto pi
vsiti jsme kázali. Dán v Prešpurce léta a dne,

naped doteno jest.

f.2 5. Jan z Oponšic pijímám na pravý spolek

Petra a Stibora, syny Havlovy ; Batelova, kte-

í.''/ má. a dceru jeho Johanku i jej. Havla, když

by Buoh dtí neuchoval, totiž ;;<; tvrz Oponšice
i se vším píslušenstvím, což k tomu písluší,

s tmito vsmi: ves Oponšice, Lomy, a v Jackov
lán. pod Lomy lán. <CSskichovice,ves pustá>').

Arklebice, ves pustá, i na to na všecko, k emuž
sám právo mám aneb jmiti budu.

4. Machna z Tvorkova Bluda z Králic, muže
svého, pijímám na pravý spolek na ten vklad.

kterýž mám ve dskách brnnských, na Králice,

na Kraví Horu s jich se vším píslušenstvím,

i na to na všecko, k emuž mám neb jmíti budu
právo.

^. M\ Vladislav, z boží milosti uherský, es-
ký, dalmatský, charvatský etc. král. markabie
moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský markabie etc. oznamujem listem tímto

všem, že. jakož jsme dali výplatu na hrad a na

mst Slavkove se všemi jich píslušnostmi uro-

zeným Zygmundovi, Michalovi, Janovi, Sebesti-

ánovi. bratím ~ Vajtmile, synóm urozeného Be-

neše z Vajtmile, purkabie na Karlštajn. minc-

majstra na Horách Kutnách, pi kterejžto vci
pro mnohé vrné a platné služby, kteréž jest

nám již. menovaný Beneš inil a initi nepestá-

vá, tuto milost naši zvlášní témuž Benešovi a

ddicóm jeho uinili jsme a tímto listem mocí

královsko a jakožto markabie moravský iníme
a dáváme, když by kolivk svrchu dotení bratí.

synové téhož, Beneše, jmenovaný hrad a msto
Slavkov s jích píslušnostmi vyplatili, tehdy aby

jim již menovanj Beneš a ddicové jeho ten

hrad Slavkov ti nisto Slavkov S platy, s lesy,

s horami, s doly, s ekami, s rybníky, s potoky,

- mlýn) i se všemi a všeliakými poplatky i pí
slušnostmi, kteréž k tomu hradu a mstu
vedliv') píslušejí'), a je za prav ddiestvi své

mli, tlržeh a jeho požívali') tun vším právem a

obyejem, jakožto jiní páni a obyvatelé margab
stvie našeho moravského své hrad) a zboží d
diná mají a drží a jich požívají, bez naší a bu

dúcích nasuli, králv eských, i všech jiných bdí

všeliké pekážky: pikazujíce hajtmanu našemu

margabství moravského a najvyšímu komorní

ku cúdy brnnské i jiným úedníkem tejž cúdy,

když b) koli svrchupsaní bratí tej výplat jme

novanej dosti uinili vedle obdarování našeho a

"in požádáni byli od menovaného Beneše neb

synv jeho svrchupsaných, aby svrchupsanj

hrad a msto Slavkov se všemi svrchu doten;

mi píslušnostmi ve dsky zemské jmenované cú-

dy brnnské vložili a zapsali ddin témuž Be-

nešovi a synóm jeho, tak aby uinili, jinak toho

neiníce. A ktož by list tento jml S svrchupsa-

ného Beneše a synv jeho svrchupsaných dobru

volí a svobodnu, chcem. aby tomu píslušalo

plné právo všech vcí nahoe psaných. Tomu na

svdomí peet naši královská k listu tomuto pi-

vsiti jsme kázali. Dán na Budíne v úterý ped
svatým Havlem [12. íjna 1400], léta božího

tisícího ('('('('" 00 a království našeho uher-

ského prvního a eského XX". léta. Poslové to-

mu vkladu dáni jsú od pana Jana z Lomnice a

na Meziíí, hajtmana margabstvie moravského,

pan Karel z Vlašim a pan Václav z Ludanic.

Xa tento list dobrá vle na druhém listu stojí

vepsána8).

6. Petr z Králic pijímám na pravý spolek f.2v.

Porotu z Žeravic, máte svú. a bratry své Bluda

a Zbyka z Králic na Miroslav i což k Mirosla-

vi písluší, a oni nad mými dtmi aby práv ui-

nili: a jestliže by svrchupsaní spoleníci božím

dopušením zemeli, také tímž spolkem Jana,

bratra svého, z Králic, pijímám. Poslové ke

dskám pan Zigmund z Dúbravice a pan Karel

/ Vlašim.
ován a na okraji Jan /. Per[nštejna].

7. My Vladislav, z boží milosti uherský, es-

ký etc. král a margabie moravský etc. oznamu-

jem listem tímto všem, že jsme všecko právo

naše a nápad, kterýž jest na nás jakožto na krá-

le eského a markabie moravského po smrti n-
kdy Jiíka z fíezuíka. dtí jeho, na ilvú lánech

') .Víi okraji J[an] z Pernštejna].

-) Touž rukou na okraji za slovem mstu.
3
) Za tímto sloi em v originále nco chybí.

') Smysl tohoto neúplného místa jest fotíte dalšího

textu a podle dobré vide na /. .?. (. S.i ten, ie, když sy-

nové statek vyplatí, mají ho s otcem ddin užívati.

•> Na f. 3. (i. 8.)
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ve vsi Bezníce pišlo a pipadlo, slovutnému

Bludovi z Králic, vrnému našemu milému, dali

c tímto listem dáváme tak, aby on'), když ta

dva lány tímto dáním naším podlé práva obdrží,

je i s erby svými ml, držal a jich požíval tak a

tím obyejem, jakož jest to svrchupsaný Jiík a

pedkové jeho uiniti mohl a moc ml bez umen-

šení. Protož pikazujem hajtmanu a najvvšímu

komorníku, sudímu i jiným pánóm a vládykám,

kteíž v sudu zemském markahství moravského

sedají, vrným našim milým, abyste, poznáte-li,

že sú na nás svrchupsaná lány po svrchupsaném

Jiíkovi a dtech jeho spravedliv a podlé práva

pišly, téhož Bluda a erby jeho uvésti v n a jich

zmocniti neobmeškávajte2
), a když jich zmocnni

budu a vás požádají, aby jim ve dsky zemské

vloženy a vepsány byly, tak abyste uinili a jim

je ve dsky zemské, ád práva zachovajíc, vložiti

a vepsati kázali bez zmatku a všeliaké odpor-

nosti; však proto cheme, aby toto dání naše bylo

bez újmy každému na jeho spravedlivosti. A ktož

by list tento ml s již psaného Bluda a erbv
jeho dobru volí a svobodnu, cheme, aby tomu

píslušalo plné právo všech vcí svrchupsaných.

Tomu na svdomí peet naši královskú k listu

tomuto pitisknuti jsme kázali. Dán v Baczy

v sobotu po svatém Brikcí [18. listopadu 1497],

léta božího tisícího CCCC° Q7
3
) a království na-

šich uherského šestého a eského XXV . Poslo-

vé k tomu vkladu dáni sú od pana JanazLompni-
ce Meziíského, hajtmana markabství morav-

ského, pan Albrecht starší z Šternberka a pan

Jan starší z Zerotína.

f.3 8. Já Beneš z Vajtmile, purkabie na Karlštaj-

n. minemajstr na Horách Kutnách, a my Jan,

Michal a Sebestián, bratí z Vajtmile, známo
iním tímto listem pede všemi sám za se i ca

své syny a erby své, jakož najjasnjší kníže a

pán, pan Vladislav, uherský, eský etc. král, pán

muoj milostivý, ráil jest byl dáti výplatu synóm
mým na zámku a mstu Slavkovu a potom

JMt z milosti své mn i mým synóm ten jmeno-

vaný zámek a msto s píslušenstvím ddin
jest dáti ráil, jakož pak to všecko listové JKMti
nám na to daní šíe v sob drží a ukazují, ale

že pak o ty oba dva listy a právo naše, kteréž

jsme [k] asto psanému zámku a mstu Slavko-

vu já i synové moji jsme4

) mli, skrze jednání jme-

novaného krále JMti s urozeným pánem, panem
Petrem, hrábí od Svatého Jií a z Pezinku, uho-

dili jsme a na konec se o to srovnali, a proti

nahoe psaný Beneš, sám od sebe i od svých sy-

nv všecko právo své a spravedlivost svá i sy-

nv svých, kterúž jsme kolivk k svrchupsané

mu zámku a mstu Slavkovu i k tomu ke všemu

zboží podlé znní listv svrchu doteného krále

JMti mli aneb jmíti mohli, bu tmi listy krá-

lovskými aneb jinak kterak kolvk, svú dobru,

svobodnu a plnu dohru vlí dal jsem a listem

tnuto mocn dáváme svrchu dotenému panu

Petrovi hrábí, ddieóni i budúcím jeho, nic sob
ani synóm a budúcím svým na tom zámku a

mst a zboží více práva a spravedlivosti nepo-

zastavuje, než to všecko právo tmi listy svdí-
cími na téhož pana Petra hrábí, na ddice a na

budúcí jeho pevodíme a penášíme tak, aby me
novaný pan Petr hrabie, ddicové i budúcí jeho

právem a spravedlivostí mou i synv mých ten

zámek a msto Slavkov se vším, což k nmu
písluší, jmli, drželi a jeho požívali tím vším

právem a zpsobem, jako by jim listové svrchu

doteného krále JMti zejména svdili, a to bez

mej, ddicóv a budúcích mých všelikej pekážky
a naení. Tomu na zdržení já, svrchupsaný Be-

neš, a my Jan a Michal jsme své peeti pivsili

a na míst Sebestyánov, syna mého a bratra

našeho, ponvadž ješe let nemá, téhož k témuž

zavazujem. Tomu na svdomí a pro lepší jisto-

tu prosili jsme urozených pánv, pana Jana z

Selmberka. najvyšího kanclée královstvie eské-

ho, pana Albrechta z Kolovrat, hofmistra dvo-

ru krále eského, a urozeného a stateného pána

Jana Zvolského z Zvole a Viléma Valecského

z Dúpova5
). Dán v Prešpurce v úterý po Kvtnej

nedli [29. bezna 1496], léta božího tisícího

CCCC° 96.

Mešován a na okraji Kjrysto] z Bjoskovic].

9. Jan Jeníek z Olbramic a ze Lhoty pijímá

na pravý spolek Jana Lechvicského z Zástizl a

Markvarta Valecského z Mírová na vešken sta-

tek svuoj, na tvrz a ves Lhotu, na Kluov, na

Šepánovice, na Lipník i s kostelním podacím,

i na všecko píslušenstvie toho zboží. <7 iní je

mocné poruníky vnuky své Lidmily, dcery nc-

bošíka Hynka, syna jeho, tak, aby oni s tím

statkem jí vrn a práv uinili, a neuchoval-li

by Pán Buoh smrti vnuky mej Lidmily, tehdy

ten statek má pijíti na spoleníky a poruníky

naped psané; a což by koli za nebožtíka Hynka

z Olbramic. syna jeho. dluhy z svého statku dali

') Za tím petržené slovo ta.

2
) Tak v originále.

3
) 7 jest opravena touž rukou z jiné íslice, ale tato opra-

va se neshoduji- ani s rokem snmu, ani s lety Vladii

kralování v Uhrách a v echách, která by svdila pro
rok 1406. kdyby zase nebyla v rozporu s datováním po-

dle sv. Brikcí (13. listopadu 1 . jež by ukazovalo na

rok v Uhrách a na dvacátý šestý v Cechách. Jiná potíž je

1 v tom. že by pak listina z listopadu 1406 byla :

do desk nepochybn v dubnu nebo aspo ped li.

1406, kdy byl druhý snm téhož roku.

') Tak v originále. ''.) Formule o peetích chybí.
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rchupsaná, k.l\ :• 1>\ let svých došla,

jim ;i jich erbón platila.

f. "?>. 10. nu erby

iratím vlastním

8 lir,

es i s dvory, s lidmi

edlými, s rybníky, s rybnišemi,

mi. kio\ inami, s rolí ornú i ne-

ornú, s luk >t> išemi, s pusti

íemi užitky a po-

pislušenstvím, s plným panstvím a

tlním podacím, s mezemi, hrani-

horami, s doly, s potoky, s vodami tekutj

mi i stojetými i se vším jiným píslušenstvím,

kterýmiž mény menováni býti mohu a jakž ta
1
)

v svých mezích a hranicích od staradávna

ymeno, tak úpln, jakož jsem

ení byl, nic sob ani erbóm svým

ani potomkóm na tom zboží žádného práva, pí-

slušenstvie, panství ani kterého vlastenství ne-

itavujeme ani zachováváme, než to všecko

sky vkládáme a vpisujem ku pravému d-
dieství a ddinému drženi, jmní a požívaní.

11. Jindich z Hradce najvyší komorník krá-

lovství eského, i s svými erby a budúcími Jií-

mu z Krajku a na Lantštajn a jeho erbóm d-
dieství, iiili své vlastní : Nmících, s rybníkem

Uarlíkem. s rolí ornú i neornú. s platy i s po-

platky i s jiným se vším píslušenstvím, tak ja-

kož jest je Švehla v držení ml a já od nho. to

\šeck>> ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému

ddieství a ddinému držení, jmní a požívaní.

12. My Vladislav, z boží milosti uherský.

e>k>. dalmatský, charvatský etc. král, markabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužieskj

markabie etc. oznamujem tímto listem všem. že

jot pistúpil ped nás urozený Jindich z Hrad-

ce, najvyší komorník království eského, vrný
náš milý. a zpravil jest nás. že drží vsi v mar-

gabství našem moravském, zejména tyto, Bu-

díškovice a Nov Ves, kteréžto vsi nám jakožto

králi eskému a markabí moravskému manstvím

píslušejí a zavázán\- jsú. a pi tom prosil jest

nás. abychom jemu již psané vsi z manství pro-

pustiti a v ddieství dáti ráili. K kterejžto pros-

b pro vrné služby již psaného Jindicha jsúce

milostiv naklonni, z svrchu doteného manství

již psané vsi s jích píslušnostmi propustili jsme

a tímto listem mocn propúšíme a k pravému

ddieství ty vsi s jich píslušnostmi již psanému

Jindichovi a ddicóm jeho dáváme tak, aby oni

ty vsi s jich píslušnostmi ddin jmli, drželi

a jich požívali, tak jakožto jiní obyvatelé mar-

gabství moravského svých ddiných zbo i u í

vají, nejsúce po tento .is více službami manskj

tch vsí nám .mi budúcím našim, králóm

eským a margabím moravským, zavázáni; pi

kazujíce hajtmanu, komorníku, sudímu a písai

cd) olomúcskej, když bj koli požádáni byli od

menovaného Jindicha neb ddicv jeho. ab) ji

psané vsi s jich píslušnostmi ve dsk} zemské

svrchu dotené cúd) jun ddin vložili a zapsali,

tak abj uinili bez /matku a všeliké odpornosti.

A ktož by tento bst ml s již psaného Jindicha

neb ddicv jeho dohru volí a svobodnu, chcem,

ab\ tomu píslušalo plné právo všech vcí

svrchupsaných. Tomu na svdomí peel naši kra

lovskú kázali jsme pivsiti k tomuto listu. Dán

na Budíne v pondlí ped svatým Petrem Nasto

lování [20. února 1402], léta božího M ( 1 1 (

oj. královstvie nasuli uherského etc. \ druhém

lét .1 eského \ XXL Poslové ke dskám dám
skrz pana Jana z Lomnice, hajtmana margab-

stvie moravského, tomu vkladu pan Albrecht

/ Boskovic a pan Smil z Lichtnburka a z Bítova.

13. Jindich .;; Hradce, najvyší komorník krá- f.4

lovstvi eského, všecko právo své, kteréž mi a

erbóm mým na všech Budíškovicích a Novej \ -1

dáním krále JMti, krále Vladislava, písluší, ja-

kož to v listu JKMti tuto pedepsaném šíe a

svtlej i se zavírá, s sebe sám i s svých erbuov

penáším a pevodím tímto vkladem a to právo

v tom listu psané na vsi Budíškovicích na Jana

z Zahrádek a jeho erby pevodím a ve dsky zem-

ské jim vpisuji ku pravému jejich ddinému
držení a požívaní a sám se i své erby všeho to-

ho práva svého se*) odíkám a odpisuji.

14. Jindich z Hradce, najvyší komorník krá-

lovství eského, všecko právo své, kteréž mn a

erbóm mým na všech Budíškovicích a Novej Vši

dáním krále JMti, krále Vladislava, písluší, ja-

kož to v listu JKMti tuto pedepsaném šíe a

svtleji se zavírá, s sebe sáni i s svých erbuov

tímto vkladem na vsi Novej Vsi na Oldicha,

Jindicha. Václava a Linharta, bratí vlastní

c Zahrádek, a jich erby pevodím a penáším a

ve dsky zemské jim vpisuji ku pravému jejich

držení a požívaní a sám se i své erby všeho toho

práva svého odíkám a odpisuji.

15. Knz Vít opat a knz Jan pevor i všecken

konvent kláštera Márského Janovi z Lompnice

na Meziíí a jeho erbé>m ves Kozlov s pustu

tvrzí a s dvorem v tej vésce, s lidmi, s ddinami

ornými i neornými, s platem, s Inkami, s lesy,

s háji, s chrastinami, s rybníky, s haltéi i se vše-

mi užitky a požitky, což k tej vésce a k tomu

dvoru od staradávna písluší, kterými koli mé-

') Tak v originále. Teba vsak isti dali. Lidmila. Srovnej níže i. 40. -) :1

) Tah v originále.
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ny menují se. tak jakož, jsme t<> sami držali, ve

dsky vkládáme ku pravému ddieství, jmní,

držení a požívaní.

16. Jan z Lompnice na Meziíí, najvyší kó-

nu trník margabství moravského, knzi Vítovi

opatu a konventu, nynjším i budúcím, kláštera

šárského svú vlastní opravu, kterúž jsem ml
ku panství meziískému na všech ddiných
kláštera ždárského, na Vetle, Babin, Vatín, Sa-

zemín, Kotlasy a Pokojov a na les Radonín

jakožto budúcí potomek pánv Meziíských

podlé listv na to dávno vyšlých nní, na tch

všech a lesu opravu a spravedlnost všecku, kte-

rúž jsem ml, jim zdal jsem a zdávám i sstupu/i

ddin a vn, nic sob v tom ani svým erbóm

a budúcím práva, panství ani kterého vlastenstvi

nepozóstavuje, tak, aby svrchupsané vsi a les se

vším panstvím a píslušenstvím držali svobodn

a požívali, to všecko svobodné vkládáni a vpi-

suji ku pravému ddieství, jmní a požívaní.

i?. Ondej Herink z Slúpna Jiíkovi z Slúpna

a jeho erbóm rybník svuoj vlastní a ddiný u

t-vrze Kobylník, kterýž mi se dostal po nebožtí-

kovi Ondejovi Herinku, strýci mém, se vším

jeho píslušenstvím i s ostrovcem, kterýž jest

v tom rybníku, a od hráze dolní až do vrchní

hráze, i se vším právem, což k tomu rybníku pí-

sluší, tak jakož jsem to sám držal a požíval, nic

sob tu na tom ani erbóm svým nepozstavuje,

to všecko vkládám a vpisuji ve dsky zemské ku

pravému držení a požívaní.

Mesován a na okraji Jan Kuna.

f.4v. 18. Zygmund Hodicský z Hodíc Mikuláše

Krokvicara z Nové Vsi a Volfganga Krokvi-

cara, syna jeho. iní mocné poruníky statku své-

ho i dtí svých takovú mierú, jestliže by svrchu-

psaného Zigmunda a dtí jeho Pán Buoh smrti

neuchoval, tehdy ten statek jich na svrchupsané

poruníky pijíti a spadnuti má.

19. Zdeslav Koíias z Vydi Jana a Arkleba,

bratí vlastní z Kostník, pijímám na pravý spo-

lek na tvrz a na ves Vydi a což k tomu písluší,

i na to na všecko, což mám aneb jmíti budu i k

emuž kde právo mám.
20. My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, margabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský margabie etc. oznamujem tímto listem všem,

že jsú pedstúpili ped nás urození Lipult, Jin-

dich a Kunrát, bratí vlastní z Krajku, vrní
naši milí. a prosili sú nás, abychom jim povolení

dáti ráili, aby oni mohli zápis a zízení mezi

sebú uiniti o statku svém, kterýž mají aneb míti

budu oni a jich erbové, kterýžto zápis a zízení

mezi nimi uinný slovo od slova takto zní:

My Lipult, najvyší sudí margabství moravské-

ho. Jindich a Konrád, bratí vlastní z Krajku,

známo iníme tímto listem obecn pede všemi.

ktož jej uzí aneb tÚC slyšeti budu, že jsme ped
se vzali zízení mezi sebú uiniti a zápisu toho,

kterýž j-ú pedkové naši mezi sebú uinili, pan

Lipuolt, pan Kunrát a pan Jan. bratí vlastní

z Krajku, potvrditi, kdež sú znamenali, že mno-
zí velicí rodové tady scházejí na erbu a na šítu

mužského kmene, že dcery, kteréž vdány budu,

statky po otcích svých v cizí ruce po sob uvodí,

a tady že rodové hynu v chudobu padajíce, a

v tom se zavázali i s erby opatrovati, aby toliko

každá dveka na svém v n, kteréž po ní dáno

bude, a na slušné výprav dosti mla a na víc

se nenavracovala, dokovadž mužského kmene a

erbu stává ádn pošlého z Krajku: kdež my,

svrchu menovaní bratí Lipult. Jindich a Kun-

rát z Krajku, to schvalujem a k tomu pistupu-

jem i s erby svými držeti a tvrditi na vné asj
takovúto mierú: jestliže by který z nás kterú

dceru ml a Pán Buoh mi ji ráil dáti, tehda po

ní máme dáti, každý otec po své dcei, vno
slušné a podlé možnosti a zdání svého výpravu

slušmí. a nad to žádná se na více táhnuti nemá na

vné asy, dokovadž mužského pokolení stává

ádn pošlého z Krajku: než každý otec dcei

své podlé jmní statku z milosti své móže vna
polepšiti podlé slušnosti. A také naši statkové,

kteréž máme anebo jmíti budem. s jednch na

druhé spadati mají. však takovúto mierú: jakož

jest pan otec náš milý dobré pamti statek svuoj

mezi nás na dva díly rozdlil, nám Lipultovi a

Jindichovi jeden díl, Jiímu s
1

) Kunrádem

dobré pamti druhý diel, jakož to dílí listové

v sob šíe a svtleji ukazují, kteráž dva spolu

jsta, a že by dti po sob nechali, na ty jich statek

po bližnosti spadati má a též také i po druhé

stran: než, jestliže by Pán Buoh jednch smrti

neuchoval a který po sob dti ostavil, nemá jim

žádného poruníka dlati, než najstarší. kterýž

by z toho dielu byl. má ty siroty zpravovati a •>

n se vrn a práv starati: pakli by ješe mladí

byli. tak že by jedni druhých opatiti nemohli,

tehda strana druhá a najstarší má je opatrovati

a jich poruníkem býti do jich let: a neuchoval-li

bv Pán Buoh jednch smrti, tehdy s tch na dru-

hé spadnuti má. a to tak mezi námi bratími a

erby svrchupsanými trvati má na budúcí asy. A

pakli by nás Pán Buoh všech neuchoval a ddi-

cuov našich zde v ("'echách a v Morav, tehdy

Vblfang z Krajku, strýc náš milý. a erbové jeho

mají býti praví nápadníci statkv našich, kteréž

máme anebo jmíti budem: pakli by jeho Pán Buoh

smrti neuchoval s erby jeho. tehdy jiní strýcové

l
) Toto a další slovo tou rukou, ale jiným inkoustem nad ádkem.
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jku, máji

tkli bj Pán Buoh ji

s\ rchupsaných smrti neucl

itu
1

), tehdy

Krajku po

i kmene nebylo ádn
mei, tehch

eb jíniti

budem, spadnuti toho pravé ddiky
|

f.^ chovají, jako na

'.\ Pán Buoh ji' nás \ šech

i pohlaví, smrti neuchoval až do

tehdy ten neb ta aby mohl neb mohla

>ta neb na smrtedlné pí isteli dáti

ti. komuž by se zdálo neb líbilo, ten

lén neb rozdíln. A
z nás ani z erbv našich na budúcí

mti tomu našemu /ízení na žádný zpsob

k zmnní jednati nemají; pakli by který proti

tomu co jednal, tehdáž jako nynie a nynie jako

tehdáž aby žádné moci nemlo, le by jednostaj

lem mezi nimi bylo a S vlí králv eských

a markabí moravských a knížat, pod kterými by

- tkové lézali. A my, svrchu menovaní

bratí z Krajku, prosili jsme najjasnjšího kní-

. pána, pana Vladislava, uherského, eské-

ho etc. krále a margabie moravského etc, pána

našeho najmilostivjšího, aby nám JMt toho rá-

il povoliti a schváliti a v sV u< >j majestát toto

naše zízení vepsati, aby toto naše sjednání a

zízen! stálé a stajné na vné asy bylo. My.

svrchu menovaní bratí Lipuolt, Jindich a Kun-

drát z Krajku, slibujem svú dobru, istú vír za

se i rl 01 se -\ rchu píše, ve

všech artikulech a punktích držeti a zachovati

a z toho nižádným obyejem nevystupovati na

budúcí asy.

Kdež. my, jsúce naklonni k jich snažné

l> pro vrné služby jich. i také pro dobré toho

rodu jim jsme k tomu povolili a povolení dali a

jim povolujem a moc dáváme a schvalujem u

i listem svrchupsaného -ízení potvrzujem

a za pevné jmíti ustavujem ve všech artikulech

a punktích. kteíž v tomto listu obseženi*) jsú,

a jich erbóm. dokovadž toho kmene a jmé-

na práv pošlého z Krajku stává, na vné asy;

(i kterýž by aneb která poslední byl aneb hýla.

tomu dáváme plnu moc, aby statek svuoj movitý

i nemovitý mohl aneb mohla dáti spolkem nebo

rozdílní- odkázati za zdravého života nelni na

smrtedlné posteli, komuž se jim zdáti aneb líbiti

bude, krom osob duchovních, pikazujíc

i menším úedníkóm desk zemských království

i .1 h. litinami, komorníku a sudímu mai

gabstvie moravského, nynjším i budúcím, když

b) svrchu menovaní brati z Krajku anebo jich

aneb potomci požádali, abyste jim tento

list náš bez odporu ve dsky zemské vložili a ve

lomu na svdomí peet naši královská k

listu pivsiti jsme rozkázali. Dán

\ Prešpurce v úterý po svatém ehoi fij>. b<

1496], léta od narozeni Syna Božího tisícího

CCCC u'>, lei království našich uherského šesté

iského XXV . léta. ruinu vkladu poslové

dáni sú skr/ pana Jana / Lompnice na Me
hajtmana margabství moravského, pan Beneš

Boskovic a pan Jan Herka z Dub.
-ován ,1 na okraji na f. 5 Jan z Perfnštejna],

21. Albertus, Dei gracia dux Austrie, Stirie,

Karinthie et Carniole, marchio Moravie comes

que Tirolis etc. notum facimus tenore presen

cium universis, quia nes fideli nostro Petro

Krokwiczer in recompensacionem dampnorum

suorum a certis nostris capitaneis et gentibus in

presenti gwerra sibi illatorum et de gracia spe

ciali atrium et villam iu Piesting silas, quas ab

antecessoribus nostris, Moravie marchionibus,

et nobis tenuit in jeodum. libertavimus et harum

sen de erta nostra sciencia, quantum de iure

possumus, libertamus, ita videlicet, quod ipse

Petrus suique heredes curiam et villam predic

las cum pertinenciis suis universis inantea tan

onam bona libera et hereditaria teneant et pos

sideant, nec teneantur eas recipere') in len

dum aut tamquam homagiales de ipsis šervire,

sieut hactenus juxta consvetudinem terre nostre

Moravie facere fuerint astricti; renuncciamus

insuper expresse pru nobis. heredibus et succes-

SOribus nostris, marchionibus Moravie'). omni

juri infeodacionis, quod nobis in dictis bonis

compeciit sen competere dinoscitur, sic. quod

amplius in eisdem non utemur, fraude et

dolo quibuslibet penitus procul motis. Harum tes

timonio litterarum sigilli nostri minoris marchio

nalis appensione roboratarum. Datum in Egem-

burg in die beate Marie Magdalen [22. ervence

T434], anno domini MCCCC°XXX 1 1 1
1°, Tento

list jest vepsán ve dsky zemské z rozkázaní pana

lana z Lomnice, hajtmana margabstvie morav

ského, a poslové ke dskám dáni pan Beneš z Bo-

skovic a pan Jan z Dube.

22. My Vladislav, z boží milosti uherský. f.5v.

eský, dalmatský, charvatský etc. král, marga-

bie moravský, lucemburské a slezské kníže a lu-

žieský margabie etc. oznamujem tímto listem

') Za toto slovo jest nepochybn potoiti z dalšího

mužského kmene nebylo ádn p

z Kraj!< 1 šítflv po mei.

ik -.' originále. ') Za h

') Mor test opraveno touž rukou
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všem, že jest prosil nás urozen} Jindich ~ Hrad-

it-, najvyší komorník království eského, vrný
náš milý, abychom slovutnému Matjovi z Ro-

see ten dvuor, na kteréms sedí, s šesti lány k

nmu píslušejícími, ležící v Morav, z manství

propustili a k ddicsví jemu dáti ráili. Kte-

rejžto prosb pro vrné služby téhož Jindicha

jsúce naklonni, s dobrým rozmyslem a rad
vrných našich, mocí královská již psaný dvuor

s tmi šesti lány ddiny z manstvie propustíme

a ku pravému ddicství jej témuž Matjovi a

jeho ddicóm dali jsme a tímto listem mocn
dáváme tak, aby oni ten dvuor s tmi lány d-
diny ddin mli. drželi a jeho požívali tím

vším zpsobem, jakožto jiní obyvatelé téhož

margabstvie svých ddiných zboží požívají

z práva nebo z obyeje, nejsúce více povinni

žádných služeb manských nám ani budcím na-

šim, králm eským a markabím moravským,

ani žádnému jinému z toho dvoru initi nvnie

i v asích budúcích; pikazujíce vtším i men-

ším edníkóm cúdy olomúcské, nynjším i bu-

dcím. když by koli požádáni byli od téhož Ma-
tje anebo ddicuov jeho. aby jemu a ddicóm
jeho svrchu dotený dvuor s tmi šesti lány d-
diny ve dsky zemské tejž cúdy ddin vložili,

tak aby uinili beze vší odpornosti. A ktož by

tento list ml s již psaného Matje nebo ddicv
jeho dobru volí a svobodnu, cheme, aby tomu
píslušalo plné právo všech vcí svrchupsaných.

Tomu na svdomí peet naši královskú kázali

jsme pivsiti k tomuto listu. Dán na Budíne

v pondlí ped svatým Petrem Nastolování J20.

února 1492], léta božího MCCCC92, království

našich uherského v druhém lét a eského v XXI.
Poslové k tomu vkladu dáni od pana Jana
z Lompnice. hajtmana margabství moravského,

pan Jiík z Vlašim a pan Jan z Žerotína.

Lf.6 23. l_éta božího tisícího tystého devadesá-

tého še>tého, v nedli po svaté Kunhut ///. záí

1496] držán jest snm panský v mst Brn
7. vle a rozkázaní najjasnjšího knížete a pána.

pana Vladislava, uherského a eského etc. krále

a margabie moravského, pi pítomnosti uroze-

ných pánv: pana Jana z Lompnice na Mezi-

íí, hajtmana margabství moravského, pana

Ladslava z Boskovic a na Tebové, najvyšího

komorníka margabstvie moravského, pana Lipu-

olta z Krajku, najvyšího sudího margabství mo-
ravského, a urozeného vládyky Tobiáše z Hory
Obanské. najvyšího písae téhož margabství.

pana Albrechta z Boskovic na Letovicích, pana

Beneše z Boskovic na Crné Hoe, pana Jana

Herky z |)ulié a / Lipého, pana Jana staršího

z Lompnice, pana Albrechta staršího /. Stern

herka na Holešov, pana Jana Povského z So-

vince, pana Karla a pana Jiíka, bratí z Vla-

šim a z Csova, pana Zigmunda z Dúbravice,

pana Smila z Lichtmburga a z Bítova, pana

Hynka z Ludanic a z Rokytnice, pana Václava

z Ludanic na Veveí a pana Jana staršího z Že-

rotína; a z vládyk: Jakub z Šárova. Zygmund
Valecský z Mírová a Blud z Králic.

24. Johannes Ronyché z Ronychova Vilémovi f.6 v.

3 Pernštajna na Helfenštajn, najvyšímu hof-

mistru království eského, a jeho ddicóm
epí s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú

i nei-ranú. a k tomu v Skoroticích pt Hov
kteíž k tomu píslušejí, s platy, s poplatky, s lu

kami, s pastvami, s pastvišemi, s chrastinami.

s lesy, s háji, s úroky, s užitky a požitky všelia-

kými, s eku. s kostelním podacím tu v epím,
s plným právem, panstvím a píslušenstvím, což

k tomu zboží písluší, i s ospy obilnými, item k

tomu ves, eenú Janovice, s dvorem, s lesy,

botami, s Inkami, s rybníkem i s jinými se vše-

mi píslušnostmi již psaného zboží a vsi. tak

jakož jsem toho všeho sám v držení byl a jeho

požíval, nic sob na tom zboží ani erbóm ani bu-

dcím svým žádného práva ani kterého vlasten-

ství nezachovávaje ani pozóstavuje, ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji
1

) ku pravému ddieství. k

jmní, k držení a požívaní.

25. Tomáš z Kojiína a na Jinošov Janovi

z Vranova i jeho erbóm ves svú vlastní Košíkov

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s úle-

hlemi, s rybníky, s vodu tekutú i netekutú, s po-

toky, s lesy, s háji. s chrastinami, s doly, pahrb-

ky^, s mezemi, s hranicemi, s inžemi, s úroky,

platy, poplatky, požitky, dchody 1 všelikými

užitky, kterými koli mény mohu jmenovány býti,

s robotami spravedlivými i se vším píslušen-

stvím, právem a panstvím, což k tej vsi Kosi

kovu spravedliv od staradávna písluší a pí-

slušalo, tak jakož pedkové moji i tudíž já tu

ves Košíkov držal jsem a jí požíval, tu sob ani

erbóm svým práva, panství ani kterého vlasten-

ství nic nepozóstavuje ani zachovávaje, než to

všecko vkládám a vpisuji ku pravému ddic~t\í.

držení, jmní a požívaní.

Petrhán a na okraji J[an] z Per(nštejna).

26. Rozina. Horrichšpanova dcera z Jlma,

pijímá na pravý spolek Stefana Rauchenper-

gara, mštnína vídenského, manžela svého, na

tvrz a na ves Rekovice s jejich se vším píslu-

šenstvím.

Mezován.

l
) V orig. vpisuje.
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27. Frank t Skrbt\ ich Janovi

bratru svému vlastnímu, a jeho erbóm

r Weynczldorfé ku pravému ddic

štvi jakožto své vlastní zboží ddiné, - lidmi

platnými 1 neplatnými, - desátkj vinnými, s pla

vinohradN 1 - jiným se vším plným prá

vem, panstvím a píslušenstvím, což k tomu mé

mu oddílu tu v Weynczldorfé od staradávna pí

sluší, tak jaki \ svých mezech a hranicích zále

ic sob .nu svým erbóm nepozastavujíce

jíce kterého panství neb vlasten

•.t\ 1. tak i
i" sám dr <

; požíval, ve

lám a vpisuji ku pravému ddicství,

k jmní, k držení a k

P[ei uštejna].

28. au Komoú z Bezdkova*) Mikulášovi Tu-

. a jeho erbóm v I *olnich \ 'šech

ti lány a o>ž jsem tu koli ml, s tím se vším

píslušenstvím, s rolí oranú 1 neoranú, s Lukami,

- pastvami, pastvišemi, pustinami, s horami,

- vodami, potoky tekúcimi i se vším jiným pí-

nstvím, kterýmiž bj kuli mény jmenováni

býti mohli, jako/ ti lánové od staradávna záleží

a vymezeni jsú, tak úpln, jakož jsem toho sám

v držení byl a požíval, nic tu suit ani erbóm ani

potomkm svým na tom nepozastavuje ani za-

chovávaje, než to všecko vkládám a vpisuji ku

pravému jmní a požívánie.

Meiován.

'•" 29. Mikuláš z Pee Jindichovi : Vlašim a

jeho erbóm ves, eenú Dolní Vsi, se dvorem, i

Ryšice, co jsem tu ml. a puol druhého lánu

v Dolních Dubanech, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranu. s lesy, - rybní

ky i s potoky. - pastvami, s pastvišemi 1 se

vším plným právem a panstvím, což k tomu zbo-

staradávna písluší, tak jakož v svých me-

zech a hranicích od staradávna záleží, tak jakož

jsem sám držal a toho užíval, nic sob tu ani er-

bóm svým nepozastavujíce ani zachovávajíce

kterého panstvie nel> vlastenstvi, bud mnoho

nebo málo, vkládám ku pravému ddinému jm-
ní a požívaní, a jestliže by se kde ve dskách co

našlo, ješto by jemu na tom zboží svdilo, toho

se všeho práva tímto vkladem odíká a odpisuje

a na již psaného Jindicha a jeho erby to právo

penáší.

30. Matj Melún z Hrádku pijímám na spo-

lek Gedeona z Olešniky i jeho dti na Horní

Rosiku, na tvrz i na ty lidi, i na ty lidi, kteréž

mám v Blažkov i v Mirošov, i na to všecko.

což mám aneb míti budu, pod takúto výmluvu,

jestliže by mi Pán Buoh dal a já se oženil a dti

ml, ah\ ten Spolek nic nevážil, ale ah\ jeho len

statek svoboden byl jako kd} prvé.

31. Hynek z Popvek Kunce z Rakových,

manželce -vé, tyi sta zlatých ," Popovicich nu

tvrzi, n.i dvoe, na vsi 1 na tom na všem, což

k tomu písluší a k emu/ tu právo 111a. ve dsky

vkládá 1 Vpisuje k jejímu pravému viuimu
právu. Píjemci toho Jan Koleso z Rakových,

1 'tec její.

\li, okraji Krystol / B[oskovic],

32. Hynek z Popvek Jana Kolesu Rako

vých na tvr . Posoicích, na dvuor 1 na ves, na

své ddicství, 1 na to všecko, k emu/ tu právo

má") neb mohl by jíniti, pijímá na pravj spolek.

33. Zygmund : Hodic knzi Václavovi z Hodu
ten díl, kterýž, se knzi Václavovi po otci jeho

v Hodících, v Rosice a ; Stajiši a Bezdkov
• 1 mi') Lovtín dostal, s rybníky, s rybniši,

potoky, a mlýnem po/1 Kamenným rybníkem.

S lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne

oranú. s vodami tekúcimi 1 netekúcími, s lesy,

S chrastinami, s lukami. s pastvami, S ]>ast\isrc

mi, s horami, s doly 1 s plným právem i se vším

plným panstvím, tu sob ani erbóm svým ni

žádného práva, panství ani kterého vlastenstvi

nepozstavuje ani zachovávaje, v tch mezech a

hranicích, než to všecko, což on tu má a což k

jeho dílu písluší, jakož šíe listové dílci svdí
a sami v sob zavírají, to všecko vkládám a vpi-

suji ve dsky zemské ku pravému ddinému jm-
ní a požívaní.

Meš* -

34. Knz Václav z I lodi-: Václavovi z Hodic,

strýci svému, a jeho erbóm svuoj diel tu v Ho-

dicích, kterýž mi se po mém otci dostal, s lidmi

platnými i neplatnými 1

). S mlýnem, s rybníky.

s rybnišemi, s potoky, s lesy, s chrastmi, s chrast-

nišemi, s lukami. s pastvami, s pastvišemi,

s rolí oranú i neoranú. s vodami tekutými i ne-

tekutými, s horami, s doly 1 s plným právem i

se vším panstvím, tu sob ani erbóm svým ni-

žádného práva, panství ani kterého vlastenstvi

nepozstavuje ani zachovávaje, v tch mezích a

hranicích, než to všecko, což já tu mám a což k

tomu dílu písluší, jakož šíe listové dílí svdí
a sami v sob zavírají, to všecko vkládám ve

dsky zemské a vpisuji ku pravému ddicství,

k držení a k požívánie.

Meiován a na okraji Lad[isla]v |z Boskovic],

35. Knz Václav z Hodic Zikmundovi z Ho- f.?v.

dic a erbé>m jeho ten díl, kterýž se jemu po otci

jeho dostal v Hodících, v Rosice, v Stajiši,

:• Bezdkov a na Lovtín. s lidmi platnými i

') n z Be opraveno touž rukou z neitelných písmen.

-) Touž rukou nad ádkem.

vekou nutí ádkem,
) Za tím nepetržená slova i neplatnými.



XVII 1 496- 1 497 85

neplatnými, s mlýnem, s rybníky, s rybniiši,

s potoky, slesy, s chrastinami, slukami, 5 pastva-

mi, s pastvišemi, s rolí oranú i neoranú, s vo-

dami tekutými 1 netekutymi. s horami, s doly,

s plným právem i se vším plným panstvím, tu

sob ani erbóm svým nižádného práva, panství

ani kterého vlastenství nepozastavuje ani zacho-

vávaje, v tch mezech a hranicích, než to všecko,

01/ on tu má a což k jeho dílu písluší, jakož šíe

listové dílí svdí a sami v sob zavírají, t"

všecko vkládám ve dsky zemské a vpisuji ku

pravému ddinému jmní a požívaní.

Mešován a na okraji Jan z Perfnštejna).

16. Zygtnund Hodic knzi Václavovi z Ho-

díc a jeho erbóm ten díl, který se nebožtíkovi

Maršoví, bratru jeho, po otci jejich dostal v Ho-

dících, 7' Rosice, v Stajiši, v Bezdkov a na

Lovtín a vedle nápadu na knze I 'áclava pi-

šel jest, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú. s rybníky a s pilu pod Janov-

ským rybníkem, s rybniiši. s potoky, s vodami

tekutými i netekutými. s lesy, s chrastmi, s chra-

stinami, s lukami. s pastvami, s pastvišemi,

s horami, s doly i s plným právem i se vším pl-

ným panstvím, tu sob ani erbóm svým nižád-

ného práva, panství ani kterého vlastenství ne-

pozstavuje ani zachovávaje, než to všecko, což

on tu ml a což k jeho dílu písluší, jakož šíe

listové dílí svdí a sami v sob zavírají, to

všecko vkládám ve dsky zemské a vpisuji ku

pravému ddinému jmní a požívaní.

Mešován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

37. Knz Václav a Zigmund z Hodic Václa-

vovi z Hodíc, strýci svému, a jeho erbóm tvrz

(/ dvuor Hodíce s rolí oranú i neoranú. s luka-

mi. s pastvami, s pastvišemi. s haltéi. kteíž

k dvoru píslušejí, s pivovarem i s tím se vším.

což k tomu dvoru od staradávna píslušalo a

písluší, krom toho, což jsme sob pozstavili a

o to se rozdlili, jakož dílí listové toho mezi ná-

mi sú, a <ipuol Xmic s lidmi tu platnými a

usedlými, s polovicí dvoru tu v Xmicích>T
).

s platem penžitým, s kury a vajci, s rybníky,

s rybnišemi. s potoky, s lesy. s chrastmi. s luka-

mi, s pastvišemi. s rolí oranú i neoranú. s voda-

mi tekutými i netekutými, s horami, s doly, s údo-

lími i s plným a se vším panstvím, což my tu

máme a což se jest nám tu dostalo po 2
) Janovi

Lipníkovi, nic tu sob nepozastavujíce ani svým
erbóm k zvlášnosti, než to všecko vkládáme ve

dsky zemské a vpisujeme ku pravému ddieství,

k držení a k požívaní.

Mešován a na okraji Lad[isla]v \v. Boskovic],

38. Jan z Stíteže Jakubovi Pivcov?) z Hab-
re') a jeho erlx'>m své vlastní zboží a ddieství,

dvuor ddiný ve vsi Rojetíné s puol tetím lá-

nem k tomu dvoru píslušejícími, s rolí oranú i

neoranú. s lukami. - pastvami, - pastvišemi,

s lesy, - chrastinami, s mezemi, s hranicemi, se

všemi požitky a užitky, tak jakož jsú moji ped-
kové drželi a já také toho po nich užíval a držel,

nic sob na tom dvoe ani svým erbóm a budú-

cím práva, panství ani kterého vlastenství nepo-

zastavuje, to všecko ddieství na tom dvoe ve

dsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému d-
dieství. k držení a požívaní, a jestliže by mi kde

ten dvuor ve dskách stál. ten vklad tímto vkla-

dem moím a mrtvím a žádné moci nebýti se-

znávám.

39. Léta od narození Syna Božího tisícího f.8

tystého devadesátého sedmého5
) držán jest snni

panský v mst Brn z vle najjasnjšího knížete

a pána. pana Vladislava, uherského a eského etc.

krále a markabie moravského, v pítomností

urozených pánv: pana Jana z Lompnice na Me-
ziíí, hajtmana margabství moravského, pana

Ladslava z Boskovic, najvyšího komorníka mar-

kabství moravského, pana Lipulta z Krajku a

z Cornštajnu, najvyšího sudího margabství mo-

ravského, a Tobiáše z Hory Obanské, najvyší-

ho písae margabství moravského, pana Al-

brechta z Boskovic na Létavicích, pana Beneše

z Boskovic a z rné Hory, pana Jana Povské-

ho z Sovince, pana Jana Berky z Dube na Stem-

berce. pana Jana staršího z Lomnice, pana Al-

brechta z Šternberka a z Lukova, pana Zigmun-

da z Dúbravice. pana Karla a pana Jiíka, bratí

/. Vlašim, pana Smila z Lichtmburka a z Bíto-

va, pana Hynka z Ludanic a z Rokytnice, pana

Václava z Ludanic a na Veveí: ti svrchupsaní

z pánv, a z vládyk tito: Jakuba z Šárova a

z Krumpsína. hofrichtée margabství moravské-

ho. Jaroše z Zástizl a z Morkovic. Zygmunda

Yalecského z Mírová a Bluda z Králic.

40. Jan Jeníek z Olbramic Jindicha Lech-

vieského z Zástizl a Lidmilu z Olbramic, vnu-

ku svú. pijímá je na pravý spolek a dává jim

všecek statek svuoj a ddieství své, tvrz Lhotu,

') \a oktan touš rukou to vymazání vkladu jinému

tomu neškodí.

5
) Toto a dv další slova touž rukou na okraji.

*) V orig. Pinovi.
4
) Tak v originále. Je to Habi.

:
'i Den zahálení se tu neudal --.. datovaného

ve tvrtek ped svat pannu Margretú. léta božího tisí-

cího tystého devadesátého sedmého, t. i. 6. ervence,

vyplývá, že to nebylo jarní zasedáni snmu. Byl to bez-

pochy snm v nedli po svaté Kunhut, t. j. 10. zái.
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I ipnik s kostelním po

dacin 5 e vším 1 s> rchu

ého píslušenstvím, a neuchoval-li l>\ Pán

Buoh -mru Lidmily prví- než Jindicha, tehdy')

ten veškeren statek nahoepsanj má spadnuti na

Jindicha; pakli by Jindicha Pán Buoh smrti

neuchoval prvé než Lidmily, tehd) ten veškeren

dnúti na I .idmilu. < Ses, jakož

jest Jindich za nebožíka syna mého Hynka

osm set zlatých dobrých uherských a za pl sel

dobrých eských a a XX zlatých

i \\ gr. dal a zaplatil dluhu jeho, jestli e b)

Jindicha Pán Buoh smrti prvé neuchoval než

Lidmily. tehd) ta summa svrchupsaná má

navrácena a dána býti z statku mého nahoe

psaného otci Jindichovu Janovi Lechvicskému

z Zástizl, nho erbóm jeho.>s
)

f. s \. 41. Mikuláš Npr s Vojislavic Zygmundovi

skému s Mírová a jeho erbóm zbožie své

ddiné, t. I eenú Pozdtín, s tvrzi tu

:dtín, ves Vletín, ves Rozntín, ves Bo-

- lidmi platnými i neplatnými, s roli

oránu i neoranú, s rybníky, rybnišemi, s voda-

mi tekutými i stojetými, s potoky, s lesy, s háji,

s chrastmi, s chrastinami, s platy a s požitky

všelikterakými, kterýmiž by kolivk jmény mohli

menováni býti, s pastvami, s pastvišemi, s pusti-

nami i s jiným se vším píslušenstvím, což k

tomu zlxiží od staradávna píslušalo a písluší.

S mezemi a hranicemi, jakož to zboží svrchu-

psané v svých mezech a hranicích od staradávna

zálež! a vymeno jest. se vším plným panstvím

a píslušenstvím, tak jakž jsme to sami držali

a požívali, nic soh ani erbóm ani budúcim svým

na tom panství a zboží žádného práva, panství

ani kterého vlastenství nezachovávajíce ani po-

ulíce, ve tisky vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddicství, k jmní, k držení a požívaní.

Mi i hraji Jan [z] Zerotína.

42. Racek ze Zborovic Havlovi z Betelová a

jeho erbóm zboží své ddiné, jménem Kepkov,

pu<tý kopek, a Dvorce také pusté, ves pustu

Kunvky, ves pustu Bohušice, lán a podsedek

:• Múinov, i -e vším jich píslušenstvím, což

k tm všem písluší, s rolí oranú i neoranú. s In-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy. s háji.

v chrastinami, s horami i s doly, s hony. s lovy.

s mezemi, hranicemi, vodami tekutými i ne-

tekutými, s potoky, s rybníky, s behy ryb-

ninými i lidmi platnými i neplatnými, s in
zemi, s robotami malými i velikými i se vše-

mi poplatky a požitky i s kostelním podacím i

sím jiným právem i píslušenstvím a pan-

stvím, což k tomu zboží od staradávna píslu-

šalo a písluší .i kterýmž koli ménem mohlo bj

menováno býti a \ svých hranicích a ine/ách

jest vysazeno a vymezeno, tal
i

i

1 jsem to sám

\ al a 'l'
' -i ch\ íle, nic sob ani er

bóm svým ani budúcim potomkóm práva, panství

ani kterého vlastenství tu a na tom nepozósta

vuje ani zachovávaje, než to jsem všecko, co e

svrchu píše, ve dsky zemské vložil a vpisuji ku

pravému ddicství, k jmní, držení a požívaní,

i. li.
'. e dskách nalezeno bylo a mn

svdilo, to tímto vkladem moím a toho se od

íkám.

4">. Ptnota 2 Žeravic, Blud ~ Kralic a Zbynk
S Králic Lidmile S Miroslav zbo/í své ddiné.
ves, Miroslav eenú. I 'eliiinlorf a Mittrdorf,

s tvrzí, s dvorem Hlavatice, rybníky, dva lovt

ky : í rbicích a <Ztetinu v Mackovu ich a te

tinu -v Xcm eských Horoticích^'). jako/ jsme t"

sami držab a požívali, to jsme všecko prodali

krom ty kop platu, kteréž se farái vydávají,

s lidmi platnými i neplatnými, s pústkami, s puš-

i ni.ii m . s úroky, s inžemi i s poplatky, s robo-

tami i s tmi 11 II gr., kteréžto platí z hostra

dieského pole, s rolí oranú i neoranú. s Inkami,

s rybníky, s rybniišemi, s vodami tekutými i

stojatými, s toky vodnými i .v tí)n, což jesi k ryb-

níku Polnímu od weynczelersdórfského bo í od

tiáno, i s tú píkop, kterúž voda vedena jest do

Pehmgrunth skrze weynczelerdorfské pole, s le-

sem, s háji, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly, s platem penžným, kterýž se od hor do-

stává, s perkrechtem i S desátkem od hory mé-

nem Zauperk
]
a Dravczehen. krom té tetiny, Í.9

sluší k Weynczelerdorfu, v tch dvú ho-

rách tetinu, desátek a perkrecht i s vinohradem

Iným v hoe weymperské ležícím, kterýž

v sob má a drží X tvrtí zem a dv tvrti vino-

hradu, v hranicích, s mezemi a hranicemi, jakož

to svrchupsané zboží od staradávna v svých me-

zech a hranicích záleží a vymeno jest, se všemi

požitky a užitky, kterýmiž by koli mohli mény

jmenováni býti. tak jakož jsme to sami držali a

požívali, ^e vším plným právem a panstvím i

píslušenstvím, což k tomu zboží a ddicství

svrchupsanému od staradávna písluší a píslu-

šalo jest, nic sob tu ani svým erbóm žádného

práva ani vlastenství kterého nezachovávajíce

ani pozastavujíce, než to jsme všecko prodali ku

pravému ddicství a ve dsky vkládáme a vpisu-

jeme ku pravému ddicství, k jmní, k držení a

požívaní.

44. Protivec z Zástizl a na ejkovicích Ann
ze Lhoty, manželce svj, na vsi Bolehr adicích i

') Za tím petržené a podtekované, t. i. neplatné slozu

hned.

-i Mežováno.
") Xa okraji J[an) z Per[nštejna],
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na všem píslušenství té vsi XVI set zlatých

dobrých uherských « IP zlatých také uherských,

kteréž jsem nail vno její vzal. ve dsky vkládám

a vpisuji ku pravému vtrnému právu, a odtud

nemá hýbána ani splacována býti do svého stavu

promnní. Píjemího iním Hemana z Za-

sti zl, syna svého.

Mfešován.

45. Tomáš z Kojiína Janovi z Ebrhan

jeho erbóm tvrz Jinosov s dvorem a pustu fws

<i :vx Jinosov i s podacím kostelním v téže vsi

Jinošov, s lidmi platnými i neplatnými, s úro-

ky, s inžemi, s robotami, s roli oranú i neora-

nú. s lukami, s pastvami, s pastvišemi i s»úva-

r\ . s rybníky, s rybnišemi, s lesy, S báji. S poto-

ky, s vodami tekutými i netekutými, s horami,

s doly. s údolími, s mezemi, s hranicemi i se

vším plným právem a panstvím, jakož to zboží

od staradávna jest vymezenu a zamezeno, tak

jakož jsem sám držal a toho požíval, nic tu sob
nepozastavuje ani svým erbóm žádného práva.

panství ani kterého vlastenství na tom zboží.

než to všecko ve dsky vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddieství, jmní, držení a požívaní.

MfeSován a na okraji Kryštof /. Roskovic

46. Lidmila z Miroslav pijímám Markvarta

z Mírová, manžela svého, na všecko miroslav-

ské zboží, tak jakž mi ve dskách svdí, na to

na všecko, což mám neb jíniti budu. na pravý

spolek krom lili zlatých, ty sob vymiuji,

abych je dáti mohla, komuž by mi se zdálo.

f.9v. 47. Adam z Býsovce Vilémovi z Pernstajna,

najvyšímu hofmistru královstvie eského, a jeho

erbóm zboží své vlastní, v Blažkové pét lánv
a láznu, s lidmi usedlými i neusedlými. s lesy.

s chrastinami, s kravinami, s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami. s pastvami, s pastvišemi. s puš-

inami. s úroky, se všemi užitky a požitky i

s píslušenstvím i s plným právem a panstvím.

s mezemi, s hranicemi, s horami, s doly, s poto-

ky, s vodami tekúcími i s jinými se všemi pí-

slušenstvími, kterýmiž by mény menovány býti

mohly a jakož svrchupsané zboží v Blažkové.

totižto pt lánv a lázna. v svých mezích a hra-

nicích od staradávna záleží a jest vymezen- tal

úpln, jakož jsem toho v držení sám byl, nic

sob ani svým erbóm ani potomkóm na tom zbo-

ží žádného práva, píslušenství, panství ani kte-

rého vlastenství nepozastavuje ani zachovávaje.

ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddieství.

k jmní, držení a požívaní.

48. enk ze Zvole Vilémovi z Pernstajna,

najvyšímu hofmistru královstvie eského, lidi

své vlastní a ddiné, kteréž jsem mel ve vsí

Pavlovicích, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú, - inžemi, s platy i poplatky i

s užitky, s lukami, s lesy. s chrastinami, s vo-

dami tekúcími i netekúcími i s jiným se vším

panstvím a píslušenstvím, což k tomu od

dávna píslušalo a písluší, tak, s mezemi, hra-

nicemi, jakžto od staradávna to svrchupsané

ddieství mé v Pavlovicích záleží a jest vym-
eno, lak jak/ jsem to sám držal. nic sob tu

ani svým erbóm práva, panství ani kterého

vlastenstvie na tom nezachovávaje ani pozóstavu-

je. ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddie-

ství. k jmní, držení a požívaní.

49. Prokop Plachý z Odrad Vilémovi z Pern-

stajna. najvyšímu hofmistru královstvie eského.

a jeho erbóm své vlastní zboží a ddieství, to-

tižto ves Chlévské - lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú. s inžemi, s platy i s po-

platky i s užitky, s lukami. s lesy, s chrastina-

mi, s vodami tekúcími i netekúcími i s jiným <e

vším panstvím a píslušenstvím, což k té

staradávna píslušalo a písluší, tak. s mezemi,

s hranicemi, jakož ta ves od staradávna v svých

mezech záleží a jest vymena, tak jakož jsem

to sám držal. nic sob tu ani erbóm svým práva.

panství ani kterého vlastenství na tom nezacho-

vávaje ani pozóstavuje, než to všecko ve dsky

vkládám a vpisuji ku pravému ddieství. jmní,

držení a požívaní.

List na Surovice a Nežetice.

50. My Vladislav, z boží milosti uherský.

eský, dalmatský, charvatský etc. král. margabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský margabie etc, oznamujem tímto listem všem.

že všecko právo naše, kteréž nám po smrti slo-

vutnej nkdy Marty, dcery ekovy z Myslíko-

vic. ke vsi Slavkovicóm a dílu jednomu v Suro-

vicích a k pusté vésce Nešeticóm spravedliv

písluší a na nás jakožto na krále eského a

markabí moravského pipadlo jest. dali jsme a

tímto listem mocné dáváme slovutnému Václa-

vovi z Pivína, vrnému našemu milému, tak.

aby on menované vsi i se všemi jich písluš-

nostmi jml. držal a jich jako svých vlastních

ddin bez pekážky naší i budúcích našich.

králv esk\ch a markabí moravských, i všech

jiných lidí i s erby mocné požíval, jakožto jiní

obyvatelé téhož markabstvi svých ddiných

zboží požívají z práva nebo z obyeje, pikazují-

ce hajtmanu již psaného markabstvie moravské-

ho i také vtším i menším úedníkem sudu a

práva olomúcského a brnnského, nynjším i bu-

dúcím, aby již psaného Václava pi tomto na-

šem dání zuostavili a zachovali bez umenšení:

však proto cheme, aby toto naše dání bylo bez

Újmy každému na jeho spravedlivosti. A ktož by

tento list ml s dobru vlí a svobodnu asto psa-

ného Václava aneb erbv jeho. cheme. aby tomu
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príslušalo plné právo všech vci svrchupsaných.

["omu na svdomí peel naši královská piví

šiti jsme k.i/.ili k tomuto listu. Dán na Budíne

\ sobotu ped svat pannu Barboru [3. prosince

1 fiji ího tisícího tystého devadesá

tého prvého, království našich uherského dru

hého .1 eského \\l léta. Poslové k tomu vkla

ilu ilam ode pan. 1 Jana z Lompnice na Meziíí,

hajtmana markabstvi moravského, pan Smil

ichtmburka .1 pan Konrád z Krajku.

f. Kl 51. 1
'<! <i Anna, sestrj vlastní are Ttnice,

Zástisl a jeho erbóm ves Ttnici
s dvorem a se vším píslušenstvím a panstvím

,.- pustu vésku Stelice a ve bánicích, což tu

máme, což nám príslušalo a písluší, s,.- vším

právem a panstvím, co k tej vsi Ttnici a k t<>

mu zboží 1 k té pusté vésce Stelícím 1 k tomu,

e bánicích nám príslušalo a písluší, s lid

mi platnými i neplatnými, - úroky, s platy i po-

platkj všelikterakými, s robotami. s rdi oranú

i neoraná, s rybníky, s rybníky, s haltéi, s vo-

dami tekúcími 1 netekúcími, s potoky, - potky,
s potoinami, s mlýnem, - lesy, s háji, s chrast-

mi, s chrastinami, s vinnými desátky, s perk-

rechty, s vinohrady, s vinicemi 1 - tmi vinohra

dem, kterýž paní Ofka, máti náš,- milá, má do své

ivnosti držeti, s horami, s doly. s lukami,

stvami, s pastvišemi, s mezemi, s hranicemi

i se vším plným panstvím a píslušenstvím, což

od staradávna k tomu zboží príslušalo a písluší,

krom desátku se bánické hory, který:, bére

arciprist do Znojma, tak jakož sme to sami dr-

žali a pedkové naši, nic tu sob žádného práva,

panství ani kterého vlastenství nepozóstavujíc

ani zachovávajíc, ve dsky vkládáme a vpisujem

ku pravému ddieství, k jmní, k držení a ku

požívaní.

^2. Protivec z Zástisl a na ejkovicích . lun

ze Lhoty, manželce svj vlastní, vkládám a vpi-

suji na s\ej vlastní vsi ddinej, na Bolehradi-

cích, šestnáste set zlatých; i tch dv st datých,

kteréž jsem nad její vno 7'zal, také na tej vsi

Bolehradicích vkládám. Píjemího iním He-
mana z Zástizl, syna svého.

Mežován.

53. Václav z Pivína to všecko právo, kteréž

má na dílu ve vsi Surovicích, se vším panstvím

a píslušenstvím, niehož ne[vy]miuje, kteréš

právo po nebožce Mart z Myslíkovic, matei
jeho. na najjasnjší kníže a pána, pana Vladi-

slava, uherského, eského etc. krále a markabie

moravského, pipadle jest. které: jemu milostiv

dáti ráil listem svým, ve dsky ''kláda Benešovi

S Boskovic a z erné Hory a erbémi jeho a tímto

vkladem všeho toho práv?., které by k tej vsi ml

aneb jmiti mohl, mocn se odíká .1 na svrchu

psaného Beneše a erbj jeho pevodí

54. Jan Kuna : Kunsttitu mi miste brati svých

mladších Smila, Zigmunda, Viléma, Jindicha,

\ od erb\ 1 potomkv svých Heraltovi a Lodi

slavovi, bratím vlastním Kunstátu, a erbóm
jich <Ldva díly svá ddiná na éimku pustém

Luce, na vsi Lukách, na vsi Malostovidch, na

špitali u Tišnova ped klášterem>*), na vsi Dol-

ních Hojanorieíeh, <Cihi -si pusté Kunikách~>1
) ,

na vsi pusté Ruprštorf, na vsi pustej Prších, na

vsi Boeticích, <Cna vsi Loví icích, na puol vsi

pustej Pestavlcích, na puol vsi pustej Cvikov,
na vsi Lužicích, na osmi lánech a <lvú podsed-

eieli v Šitb<>ncíclil>'
) . na hajném v Bolehradi

eíeh 1 na teli tyech kusíeh lesv u Bolehrad .

<»</ rybníku u Bolehradic>*) , na rybníku u Hor
nich BoJanovic, s lidmi platnými 1 neplatnými,

s rolí oranú i neoranú, s lukami. s pastvami.

s pastvišemi, S rybníky, s rybnišemi, s mlýny,

s potoky tekutými 1 netekutými, s ekami, s lesy,

s háji, s chrastím, chrastinami, s horami, s doly,

S lomy. S kostelním podacím 1 se vším plným

právem a panstvím, co k tm všem svrchupsa

ným od staradávna písluší, to všecko ve dsky

^'kládám a vpisuji ku pravému ddinému mní,

držení a požívaní.

55. My Vladislav, / boží milosti uherský, f.l0Y.

eský, dalmatský, charvatský etc. král, markabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužicky

markabie etc, oznamujem tímto listem všem,

jakož slovutný Hanek z Zap, vrný náš milý,

má a ilrií dvuor a ves Boice s dvorem Milostic-

ským a s dvorem v Biši a s dvorem ve vsi,

s jejich píslušenstvím, povinnostmi manskými

nám jakožto králi eskému a markab! moravské

mu píslušející, i prosil jest nás pi tom menova-

ny Hanek, abychme jemu táž ves a dvory mno
rané : služeb a povinností manských vytlíti a

vysvoboditi a V ddieství uvésti ráili, k jeho

prosb pro služby Jana Zapského, otce jeho, kte-

réž jest nám inil a iní. i také pro služby téhož

Hanka, kteréž nám initi má a povinen bude.

ímž k sob milost naši náchylnjší pozná, na-

klonni jsúce, s dobrým rozmyslem a rad vr-

ných našich, mocí královská a jakožto marga-

bie moravský vyali jsme a vysvobodili svrchu-

psaná ves Baice i s dvory, s rybníky, platy i ji-

nými všemi a všeliakými píslušnostmi ze všech

služeb a povinností manských a mocí listu tohoto

vynímáme a vysvobozujem tak, aby již po tento

as nadepsaný Hanek s ddici a budúcími svými

túž ves Bacíce i s nadepsanými dvory ddin
beze všech manských služeb a povinností ml,

držal a jich požíval tak a tím obyejem, jakožto

•) .Víi okraji Jan z P(ernstejna]. •1 \a okraji Lad[isla]v \v. Boskovic]
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i jiní obyvatelé margabstvie našeho moravského

svých zpupných a ddiných vsí a dvorv poží-

vají, nynie i na budúci vné asy. a to bez naší.

budúcích našich, králv eských a markabí mo-

ravských, i jiných všech lidí všeliaké pekážky;

pikazujíce hajtmanu. najvyšímu komorníku a

sudím margabstvie moravského, nynjším i bu-

dúcím, vrným našim milým, abyste, když koli-

vk ml asto psaného Hanka aneb ddicv jeho

požádáni budete, abyste túž ves Baice i s tmi

dvory a jejich píslušenstvím ve dsky zemské

vložili, tak abyste uinili a ve dsky zemské ji

vložiti a vepsati rozkázali bez zmatku a všeliaké

odpornosti, porúejíce dále hofrichtéi našemu

téhož margabství, aby nadepsánu ves Baice i se

dvory a jejich píslušenstvím pro budúci pamt
z knih manských vymazati rozkázal a toho jina

neinil bez zmatku a všeliaké odpornosti. A ktož

by l^t tento ml s téhož Hanka aneb ddicv
jeho dobru volí a svobodnu, chcem, aby tomu

píslušelo plné právo všech vcí nahoe psaných.

Tomu na svdomí peet naši královskú k listu

tomuto pivsiti jsme kázali. Dán na hrad praž-

ském ve tvrtek ped svat pannu Margretú

[6. ervence 149/)], léta božího tisícího tyrstého

devadesátého sedmého, královstvie našich uher-

ského sedmého a eského XXVI. léta. Tohoto

vkladu k vložení dáni s poslové od pana Jana

z Lompnice na Meziíí, hajtmana margabství

moravského, pan Smi! z Lichtmburka a pan

Konrád z Krajku.

Mežován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

56. Havel 2 Batelova Petrovi, hrábí od Svaté-

ho Jií a z Pšinku etc, a jeho erbóm, Žofce

z Valdštájna, hrabince etc, tvrz Rašovice s dvo-

rem poplužným, vsí, ves Rašovice, -ves pustu Ku-

nvky, ves pustu Bohušice a hradiško pusté

Kepkov a dva lovky usedlá v Múinové, lán

a podsedek, i s tem i lidmi, kteréž tu nkdy v

Rašovicích panna abatyše kláštera tišíiovského

dríala, i se vším jejich píslušenstvím a což k

tm všem i k dvoru píslušalo a písluší, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s lesy, s háji, s chrastinami, s horami i

s doly, s hony i s lovy, s mezemi, s hranicemi,

s vodami tekúcími i netekúcími, s potoky, s ryb-

níky i s behy, s rybnišemi, s lidmi platnými i

neplatnými, s inžemi, s robotami malými i vel-

kými i s vinami, se všemi poplatky i požitky,

s vinohradem i s desátky vinnými tu v Rašovi-

cích i se vším jiným právem a píslušenstvím a

panstvím, což k tomu zboží rašovskému a k ku-

nóvskému i k tm všem od staradávna písluša-

lo a sluší, aneb kterýmiž by koli mény mohli me-

nováni býti, jakož dále v svých hranicích a me-

zích jest vysazeno a vymezeno, tak jakož jsem

to sám držal až do si chvíle, nic sob ani erbm
svým mi budúcím potomkóm práva, panstvi a

vlastenství tu nezachovajíc a na tom, než to

všecko ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému

ddinému jmní, držení a požívaní.

Mí, o l\ [rystof] z Bfoskovic].

5?. Petr, hrabie od Svatého Jií a s Pezinku

etc., íofee :' Valdštájna, hrabince etc, man
mé milé, hrad a msto Slavkov se dvorem a

s kostelním podacím, ves Hodtice, ves Cheno-
vice se dvorem a kostelním podacim, ves Xm-
any, ves Eršpice, ves Nížkovice s kostelním po-

dacím, pustu ves Mezilesice, tvrzišt, é
Dvorce, se dvorem, i se všemi many v mst i

ve všech i se vší zvlí, s platy, s horami, s doly,

s chrastinami, s mezami. s ekami a s potoky.

s mlýny, s rybníky, s horami s vinohradnými a

s právem vinohradným a se všeliakými poplatky

a píslušnostmi, kteréž koli k tomu hradu a

stu a k tm všem spravedliv píslušejí .1 od

staradávna sluší, to všecku právo k jmní a

držení ve dsky jí, ku pravému ddieství ji vklá-

dám a vpisuji a tu sob ani erbóm svým ani po-

tomkóm nic práva ani kterého vlastenství nepo

zóstavuji.

Mežován a na okraji K [rystof] z B[oskovic],

58. Žofka z Valdštájna, hrabinka etc, Petra,

hrábí od Svatého Jií a z Pezinku etc, manžela

mého milého, na hrad a msto Slávko:' i na t)

všecky vsi a na všecko píslušenství, což k to-

mu hradu a mstu a tm všem písluší, jakž sa-

ma ve dskách mám, na to všecko na pravý spo-

lek dskami pijímám a sob tu nic nepozóstavuji.

Mežován a na okraji K [rystof] z Bfoskovic].

59. Václav z tlodic své vlastní a ddiné zbo- ••H

ži. puol vsi Nmic s lidmi tu platnými a osedlý-

mi i s polovicí dvoru tu v Nmících, s platem

penžitým, s kury. vajci, s rybníky, s rybnišemi,

s potokw lesy. s chrastinami, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s rolí ornú i neornú, s vo<

tekutými i netekutými, s horami i s doly i

s plným a se vším panstvím, tu sob ani erbóm

svým ani žádnému jinému nižádného práva,

panství ani kterého zvlášenství nepozastavuje

ani zachovávaje, v tch mezech a hranicích, než

to všecko, což já tu mám a což mi se jest dostalo

po Janovi Lipníkovi v Nmících, to všecku ve

dsky zemské kladu a zapisuji Mikulášovi Haš-

kovi z Zahrádky i jeho erbóm a budúcím ku

pravému ddinému držení a požívaní.

60. Lipult z Krajku Mikulášovi z Mladnovic

a erlxim jeho ves Kojetiky, pustu, s dvorem,

s rolí oranú i neoranú. s lukami. pastvami i

s pastvišemi, s rybníky, s vodami tekutými i

•) Sv. Markéty, 13. ervence, bylo toho roku ve tvrtek, i jest možno, že je tu omyl ve dni.
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• \ , - chrastinami, s honj . s lov)

mih plným právem, panstvím i píslušen

-u mi. se všemi

dvoru avna písluší, tak jakoi \ svých

hranicích a ku pravému ddicstvi,

ini erbóm svým žádného práva ani vlasten

ství nepozóstavuje, dsky vkládáfm]

a vpisuji ku pravému ddicstvi, jmní, držení a

ani.

61. I avinec Kobil a vkládám Bor-

tíce své, III' žlutých dob

rých uherských na svém vlastním ddicstvi, na

k moravskému právu slu-

hy ume Pán Buoh smrti neuchoval

nežli jí. tehdy aby ona statku toho pravú

polovici užívala dotad, dokudž by ji tch III

nebylo dáno vénného práva. Píjemci

se iním i s erby svými.

í>2. Létaf>2. L,éta "<1 narozeni Syna Božího tisícího

tystého devadesátého osmého, v nedli Remi-

niscere fn. bezna 1498] držán jest snm pan-

ský v mst Brn z vle najjasnjšího knížete a

pána, pana Vladislava, uherského a eského etc.

krále a margabie moravského, v pítomnosti d
stojného v Róze otce a pána. pana Stanislava,

biskupa olomúcského, a urozených pánv: pana

Jana z Lompnice. hajtmana margabství morav-

ského, pana Ladslava z Boskovic, najvyšího ko-

morníka margabstvi moravského, pana Lipulta

z Krajku, najvyšího sudího téhož markabství, a

urozeného vládyky Tobiáše z Hory Obanské,

najvyšího písae zemského, pana Albrechta z

vic, pana Beneše rnohorského z Bosko-

vic, pana Jana Berky z Dube, pana Jana Pov-
ského z Sovince, najvyšího sudího markabstvie

moravského, pana Jana staršího z Lompnice.

pana Zigmunda z Dúbravice, pana Karla z Via

šim, pana Jiíka z Vlašim, pana Smila z Lich-

tmburka. pana Hynka z Ludanic, pana Václava

/. Ludanic. podkomoího etc. pana Jindicha

Tunkle z Brníka, pana Petra z Zerotína; a

z vládyk: Jakuba z Šárova, hofrichtée etc, Ha-

nuše Húgvice z Biskupic. Zigmunda Valecského

z Mírová, Jaroše z Zástizl. Bluda z Králic a

Václava Pavlovského z Vitbachu.

63. Elška z Zástizl pijímám na pravý spolek

Jana Žampacha z Podštajna, manžela svého, na

ves Nmiky, Morkvky, Nesebice, se vším jich

píslušenstvím, i na to na všecko, k emuž kde

právo mám neb jmíti budu.

64. Hanek z Zap .lunu z Královic, manželku

svú vlastní, na ves Bacíce s dvorem tu v Bai-

cích. se dvorem 1

) Milostice, se dvorem na Bistí,

s rybníky, s lesy 1 se vším plným právem .1 pi

ilušenstvím, což k té vsi a k tm dvorem*) od

staradávna písluší, pijímám na pravý spolek.

65. Jindich z Lipého, najvyší maršálek krá

lovství eského, i s svými erby a budúcími Pro

Zástisl a na ejkovicích a jeho erbóm

ves pustu Plumlvky se dvorem poplužným,

s lidmi platnými 1 neplatnými, s rolí oranú 1

neoranú, s užitky, poplatky, s robotami, s voda

mi tekutými 1 netekutými, s potoky, - rybníky,

- vinohrady, s desátky vinohradnými, s mlýny,

s mlýnišemi, s lesy, s háji, s chrastinami, s ln

kanu. s trávníky, s pastvami, s pastvišemi,

- dol) 1 se vším jiným píslušenstvím, kterýmiž

koli mény móže se menovati, což k tej vsi od

lávna píslušalo a písluší, s mezemi,

S hranienu, jako/ to zboží v svých inc/ích .1

hranicích záleží od staradávna a sú') vymena,
tak jakož sem to sám držal a pedkové moji,

nic sob ani erbóm svým ani budúcím na tom

žádného práva, panství ani žádného vlastenstvi

nezachovávaje ani pozastavuje, než to vše ví

ilsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému d-
dicst\ i. držení a požívaní.

Meiován a no okraji Jan z Lipého.

66. Protivec z Zástizl Janovi Lechvicskému

z Zástizl a jeho erbóm své vlastní zboží a d
dieství, ves Kupaovice s pustu tvrzí a s dvorem,

s sadem, s Inkami. 5 pustým mlýnišem, s ekami
tekúcími i netekúcími. s pastvami, S pastvišemi.

s luhy, s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými

i neplatnými, s úroky a se všemi užitky a požit-

ky, s mezemi, s hranicemi i se vším plným prá-

vem a panstvím, což k tej vsi a k tomu zboží od

staradávna písluší a píslušalo, a tak, jakož

jsem to sám držal a požíval, nic sob ani erbóm

svým ani budúcím na tom zboží svrchupsaném

nepozastavuje ani zachovávaje žádného vlasten-

stvi ani kterého práva, ve dsky vkládám a vpi-

suji ku pravému ddicstvi a panství, k jmní,

držení a ddinému požívaní, a bylo-li by mn
aneb komu jinému to zboží svrchupsané kde

dskami zavázáno, to já tímto vkladem moím a

mrtvím.

ován a na okraji Jan z Lipého

67. Prokop Zajíma z Kunstátu Jana, bratra

svého, iním mocného porunika dtí svých, kte-

réž mám aneb jmíti budu, a jestliže by jich Pán

Buoh neuchoval, tehdy jeho iním nápadníka

všeho statku svého, kterýž mám aneb jmíti budu.

Meiován a na okraji Jan z P[ernštejna],

68. Heralt z Kunstátu Mandalené z Lompnice, f. 12 v.

manželce své vlastní, ti tisíce zlatých uherských

véna jejího na z'si Horních Bojanovicích a na li-

dech, na vinohradech, na vinných desátších i na

s
) Za tím podtekovoná, t. j. neplatná slova tu ve vsi. -1 Tak v originále. ') Toto a dali: slovo tak v originále
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tom na všem. což k té vsi Horním Bojanovicím

..(1 staradávna píslušalo a písluší, ku pravému

vnnému právu, k jmní, držení a požívaní ve

tisky vkládám a vpisuji. Píjemím sám se iním

se vším statkem svým, což mám neb jmíti budu.

Meiován a na okraji Lad[isla]v [/. Boskovic].

69. Margreta se Lhoty pijímá na pravý spo-

lek- na dvory ve Lhotse, na mlýn, eky, rybníky.

Usy i na to na všecko, co se po otci její jí dosta-

lo i k emuž kde koli právo má anebo míti bude,

Havla Krpúe, manžela svého.

70. Margreta z Šumvaldu1
) Janovi Lechvicské-

niu z Zástizl a jeho erbóm své vlastní zboží a

ddiesfui, <ives Ja:úrek>-), ves Miliín a ti

clovky a mlýn v Vidonín a mlýn v Javuorku,

se vším píslušenstvím tch vsí a zboží nahoe
psaných, s lidmi platnými i neplatnými, s pusti-

nami a s pustotinami. s rolí oranú i neoranú,

s úroky a poplatky, se všemi užitky a požitky.

s takánu, s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s há-

ji, s chrastmi. chrastinami, s vodami tekutými i

netekutými, s potoky, s potoinami i se všemi

jinými zvlemi, jakýmiž koli mny mohli by

menováni býti, s lovy, s hony, s mezemi, s hra-

nicemi, tak jakož to zboží svrchupsané v svých

mezách a hranicích záleží od staradávna a vy-

mezeno jest a což k tomu od staradávna písluší

a píslušalo, a tak, jakž sem to zboží svrchupsa-

né sama držala a požívala a moji pedkové, nic

tu sob ani erbóm svým ani budúcím potomkóm
žádného práva, panstvie ani kterého vlastenství

nepozóstavujíc ani zachovávajíc, ve dsky vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddieství a panství,

k jmní, držení a ddinému požívaní, a jestliže

by to zboží a ddieství nahoe psané mn nebo

komu jinému dskami zavázáno bylo, to tímto

vkladem moím a mrtvím.

71. Bohuše Talafús z ían Matúšovi z Myslo-

va a jeho erbóm své vlastní zboží a ddieství.

dvuor a ves rmákovice se vším jejím píslu-

šenstvím a panstvím, s rolí oranú i neoranú,

s lesy, s háji, s chrastinami, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s ekami, s vodami tekúcími i

netekúcími, s potoky, s potky, s mlýnem, s mlý-

nišemi. beze vší pekážky tomu potoku, kterýž

jde na ten mlýn, s rybníky, s rybníky, s hora-

mi, s doly, s mezemi, s hranicemi i se vším pl-

ným píslušenstvím a panstvím, tak jakož to

zboží od staradávna vymeno jest a v svých

hranicích záleží, a tak, jakož jsem to sám držal

i moji pedkové, nic tu sob, erbóm svým a bu-

dúcím mým žádného práva na tom zboží nepo-

zstavujíce ani zachovávajíce, než to všecko ve

dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddieství,

jmní, držení a ddinému požívaní krom dvú
lániiv, kteíž píslušejí k zaduli do Horních

Kúnic.

72. Léta cd narození Syna Božího tisícího f. 13

tyrstého devadesátého osmého, v nedli po sva-

tej Kunhut [16. záí 1498] držán jest snm
panský v mst Brn z vle najjasnjšího knie-

žete a pána, pana Vladislava, uherského a eské-

ho etc. krále a margabie moravského, v pítom-

nosti duostojného v Bože otce a pána, pana

Stanislava, biskupa olomúcského, a urozených

pánv: pana Jana z Lompnice, hajtmana mar-

gabstvie moravského, pana Ladslava z l!

vic. najvyšího komorníka margabstvie morav-

ského, pana Lipulta z Krajku, najvyšího sudího

téhož margabstvie, a urozeného vládyky Tobiáše

z Hory Obanské, najvyšího písae zemského,

pana Albrechta z Boskovic, pana Beneše erno-

horského z Boskovic, pana Jana Povského z So-

vince. najvyšího sudího margabstvie moravské-

ho, pana Jana staršího z Lomnice, pana Zygmun-
da z Dúbravice, pana Karla z Vlašim, pana

Smila z Lichtmburka. pana Hynka z Ludanic.

pana Václava z Ludanic. podkomoího etc: a

z vládyk: Jakuba z Šárova. hofrichtée etc, Ha-

nuše Húgvice z Biskupic, Zygmunda Valecského

/ Mírová, Jaroše z Zástizl, Bluda z Králic a

Václava Pavlovského z Vitbachu.

73. Jindich z Hradce, najvyší komorník krá-

lovství eského, Oldichovi, Jindichovi. l
/ácla-

vovi a Linhartovi, bratím vlastním ~ Zahrá-

dek, a jich erbóm své vlastní zboží a ddieství.

vsi Medletice a rmákovice >e dvma dvoroma

poplužnýma a dvma mlýny, s ekami, s rybní-

kem, s lesy. s chrastinami. S rolí oranú i neoranú.

v týchž mezech a hranicích, jakož jsem já Jin-

dich a pedkové moji drželi, se vším panstvím

a píslušenstvím, nic sob ani erbóm svým tu

nepozóstavujíce ani zachovávajíc, než to všecko

ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému jejich

ddieství a ddinému držení, jmní a požívaní.

a kdež by koli to zboží ve dskách nalezeno bylo,

ješto by mn svdilo, to tímto vkladem moím
a toho se odíkám a odpisuji a na mé bratí

svrchupsané to právo všecko s sebe penáším a

pevodím.

74. Jan Bysticský z Studnic Janovi z Lompni- f. 13v.

ce na 3
) Meziíí a jeho erbóm i budúcím své

vlastní panství a ddieství. ves Rudvíkov s polo-

vicí kostelním podacím tu v Rudvíkov, s lidmi

') Opraveno louž rukou z jiného, neitelného slova.

-I Na okraji Puta z Ludanic na míst pana Jana z Ze-

rotína.

3
) Toto a další slovo louž rukou nad ádkem.
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iim>ii, Inými, platnými, osedlými i ne-

osedlými, - robotami, - lul

n ni. ihú meno

váni b niky i

s rybnišemi, s vodami tekutými i netekutými,

ni i s chrastinami, s pastvami i

ni, - lukami i - pušinami, - horami

elým plným panst\mi a prav i-m. \ tch

tch hranicích, tak jakož jest I

jakož jsem

.
ni sob ani svým erbóra

ani svým potomkóm žádného práva ani vlasten

štvi na tom nepozóstavuje ani zachovávají

vkládám a vpisuji ku pravému

držení, jmní a k ddinému požívaní.

75. 'indich \ Lipého, najvyší maršálek krá-

lovství Vilémovi z Pernštajna, naj

mu hofmistru království eského, své vlastní

ddicství, Nové Msto, ves Mnichov, vei

Vlacho ilet ves Petrovice, vespustá

na J'íši, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú, s rybníky, s rybnišemi, s voda-

. \utymi i s stojatými, s potoky, s lesy,

s chrastmi, s chrastinami, s lukami, - pastvami,

- pastvišemi i se vším plným právem a pan-

stvím, což k tomu Mstu Novému svrchupsané

mu i k vesnicím svrchupsaným od staradávna

písluší, tak jakž v svých mezech a hranicích od

staradávna záleží, nic sob ani er1x'>m svým ani d-
dicm ani potomkóm nepozóstavujíce ani zacho-

vávajíce kterého panstvie ani vlastenství. a tak.

jak jsú to pedkovi' moji drželi a požívali, mno-

ho neb málo. :v risky vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddicství a panství, k jmní a k držení a

k ddinému požívaní jemu i ddicóm jeho.

76. Pibík Mládenet s Miliína a na Šonvald

Jetichovi z Prostiboe a Žofce, dcei jeho,

s Prostiboe. a jich erlxmi ves pustu Regnholc,

'alej Cerekviky, s rolí oranú i neoranú.

s lukami. s pastvami, s pastvišemi. - horami.

s doly. s lesy. s háji. - luhy. s chrastmi. s chrasti-

nami, s krovinami, s lovy. s hony. - ižbami,

s mezemi, s hranicemi, s užitky a požitky a se

-inu poplatky i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, což k tej vsi od stará-

dávna píslušalo a písluší a v svých mezech a

hranicích vymezena a*) zamezena jest, nic sob
ani svým erbóm tu ani budúcím potomkóm prá-

va, panství ani kterého vlastenstvie nezachová-

vaje ani pozastavuje, tak jakož jsem to sám dr-

žal, to všecko ve dsky vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddicství. držení, mní a požívaní.

77. Dorota z Vícenic Vávru, syna svého, i er-

by jeho na lán v Vícenicích i na to na všecko,

co tu ni. i aneb jmíti bude, pijímá na pravj

spolek.

7>s. \nna i Tavikovic Oldichovi Vdchoda, t.U

manželu svému, díl svuoj a tetinu tu, která/, mi

se dostala po Jindichovi, bratru mnu. i Taviko-

vic, dobrej pamti, totižto tvr Tavikovice i sdvo

rem i se vsi i s mlýnem i s lukami i s ekami i

s lesj i s horami i se všemi rybníky, kteíž k to

mu zboží od staradávna písluší, i s tím se vším,

mi v tom zboží iniii\ menovati móže a od

staradávna k tomu 'l>"ží píslušalo a ddicství

mému, a druhu ves, Dobronice, i s mlýnem, jenž

slov Sovolusk, i S lukami i s ekami i s les) i

s tmi lidmi vt vsi Peskocích, kteíž od stara-

dávna k Tavíkovicím písluší, což na ddiestvie

jest. krom toho manství, kteréi Jindichovi

z Lipého, najvyšímu maršálku království eské
ho. písluší, ve ilsky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému držení a ddinému požívaní, nic tu

sob .mi erbóm svým nepozóstavujíc.

Mešován.

79. Oldich z Náchoda a i Bezníka Ann
z Tavíkovic, manželce svj. na díle svém. kterýž

nu se dostal po nebožtíka otci mém dobré pamti

Matjovi z Náchoda tu v Besníce a v Kurosle-

pech, na tom na všem. jakož toho dílí list dále

ukazuje a na díl se muoj dostalo, osm set zlatých

a XÍJ' zlatých vkládám a zapisuji ve dsky zem-

ské takovúto mierú. neuchoval-li 1>\ Pán Buoh

smrti mne, již psaného Oldicha, prvé nežli Anny.

manželky mej. aby ona ten statek a díl muoj vše-

cek mocn držeti mohla a jeho svobodn požívati

tak jakž by se jí zdál", a to tak dlúho, pokudž

by jí zase. totižto osm sel zlatých a XL" zlatých,

v její moc dán" a hotovými zlatými zaplaceno

neb) 1" od erbv mých.

80. .luna z Tavíkovic Oldicha z Náchoda a

z Bezníka, manžela svého vlastního, pijímám
na pravý spolek na to na všecko, což mám aneb

jmíti budu.

81. Kateina z Xáramee Vávru, muže svého, i

erby jeho na dva lány a na tvrt i s kremním
: Rudvíkov i na to na vše. k emuž tu právo

má anebo jmíti bude, pijímá na pravý spolek.

82. Oldich z Náchoda Prokopovi Zajímaovi

s Kunstátu a*) jeho erbóm tvrz Tavikovice se

dvorem i se vsí i s mlýnem i s lukami i s lesy i

s horami i s ekami i s Stavy i S potoky se všemi.

kteíž k Tavíkovicím i k Dobronicím i u Pe-
skae [písluší], s vodami stojecími i od stara-

dávna tekúcími, a druh ves, Dobronice, i s mlý-

nem, jenž slov Sovolusk. i s tím se vším píslu-

šen stvím, což k tej vsi od staradávna písluší, i s f. tév.

tmi lidmi ve vsi Peskoí, kteíž k Tavíkovicím

5
) Touš rukou nad ádkem.

3
) Toto a ti: a touž rukou nad ádkem.
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od staradávna písluší a ddiní lidé sú, krom

toho lovku, kterýs sedí na Jindichov z Lipé-

ho. najvyšího maršálka království eského. man-

ství, toho já zpravovati povinen nejsem, než jiné

všecko, což >e v tomto vkladu píše a k tomu zbo-

ží od staradávna píslušalo, ve dsky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddinému držení a

požívaní.

83. My Jindich z Lipého, najvyši maršálek

království eského, známo iníme tímto listem

všem vóbec, ktož jej ísti nebo túce slyšeti budu,

že znamenavše pilné a vrné služby urozeného

vládyky, pana Zygmunda Valecského z Mírová

a na Pozdtín, hajtmana našeho vrného milé-

ho, kteréž nám jest inil a initi nepestává. /

naší zvlášní milosti a píznivosti již psanému

panu Zigmundovi Valecskému, erbóm jeho i bu-

dúcím potomkóm dali jsme a mocí tohoto listu

dáváme Pí.." lánu v Peskocích, na kterémž sedí

Talafiis. kteréž naše manství jest, ku pravému a

svobodnému ddicství s rolí oranú i neoranú, s

inžemi, poplatky, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s vodami, s potoky i se všemi platy a

užitky i se vším panstvím, což k tomu P/« lánu

od staradávna písluší, nic nevynímajíce ani po-

zóstavujíce. kterak by kolivk mohlo menováno

býti, tak jakož ve všem svém položení a vyme-

zení od staradávna záleží a k emuž bychom m\

tu právo mohli jmiti. nic sob tu nevynímajíce

ani pozóstavujíce erbóm ani budúcím našim. tak.

aby on. svrchupsaný pan Zigmund Yalecský. jeho

erbové i budúcí potomkové toho svrchupsanélu

i

zboží s tím se vším píslušenstvím, tak jako/ se

svrchu píše. požívali a je svobodn a ddiesky

drželi, tak jakožto jiní obyvatelé v zemi tejto svá

ddiná zboží drží a užívají, bez naší. našich er-

bv i budúcích potomkv všeliaké pekážky: kte-

réžto zboží svrchupsané již psaný pan Zigmund
Yalecský. jeho erbové a budúcí mají a budu mo-

ci dáti. prodati, zmniti, vyírýmariti a poruiti,

komuž se jim koli zdáti a líbiti bude. a s ním
uiniti jako s svým vlastním zbožím a ddiestvím.

tak jakž se jim najlépe zdáti bude. A protož my,

svrchupsaný Jindich z Lipého etc, máme a

povinni jsme jemu. panu Valecskému svrchupsa-

nému, a jeho erbóm i budúcím potomkóm toho

svrchupsaného IVo lánu i s tím se vším, což k

tomu písluší, na prvním snmu panském neb

konen na druhém, když dsky zemské najprvé

v Brn otevíny budu. ve dsky zemské vložiti a

vepsati ku pravému ddicství. a to zboží zpraviti

a osvoboditi máme ped každým lovkem, ktož

by to zboží právem zemským naekl, vedle oby-

eje a ádu zem moravskej, a to svým nákla-

dem a prací. Tomu na potvrzení a pro lepší pev-

nost naši vlastní peet kázali jsme pivsiti k to-

muto listu a piprosili jsme urozených vládyk.

manv našich vrných milých. Matje Vacka z

Bezdkova, hofrichtée dvoru našeho, Jiíka Ku-
sého / Mukodl a z Bohutic a Šepána Ku
z Mukodl a v. Vedrovic, že sú peeti své na sv-
domí podle naší pivsili k tomuto listu, jenž jest

dán na Krumlov v pondlí po svatém Bartolo-

mji, apoštolu božím [27. srpna 1498], léta od

narození Pána Krista tisícího CCCO 98 poí-

tajíce.

84. Zygmund Valecský z Mírová Prokopovi f. 15

Zajímaovi : Kunstátu a jeho erbóm PI-, lánu

V Peskoí, na kterémž- sedí Talaféts. s rolí oranú

i neoranú. s inžemi, poplatky, s lukami, s pásl

vámi, s pastvišemi, s vodami, s potoky, se všemi

platy a užitky i -*e vším panstvím, což k tomu
IVo lánu od staradávna písluší, nic sob neza-

chovávaje ani pozóstavuje, kterak l>y koli meno-

váno mohlo býti, tak jakož ve všem svém polo-

žení vymeno jest a od staradávna záleží a k

emuž bych já tu právo mohl jmíti, nic sob tu

nevymiujíc ani pozóstavujíc, ani erbóm ani bu-

dúcím svým, z'e dsky vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddicství a panství a k ddinému požíva-

ní, k jmní a k držení.

85. Vank z Olešniky Vilémovi z Pernštajna,

najvyšímu hofmistru království eského, a jeho

erbóm své vlastní zboží a ddicství, totižto ve vsi

epím a v Olešnice, kteréž jsem ml tu s strý-

cem svým Ondejem Fiáskem a k emuž sem já

tu právo ml. s lidmi platnými i neplatnými. ve

vsi epím lán role. na kterémž sedí Jan, a /'A..

na kterémž sedí Barto, z kterejž polovice platí

mn a z druhej polovice platí Ondejovi Fiás
kovi. strýci mému. a ; Olešnice lán. na kterémž

sedí Baví. a pito! lánu. na kterémž sedí Jiík, o

podsedek, na kterémž sedí Sýkora, platí mn po-

lovici platu a polovici nahoe psanému Ondejovi

Fiáskovi, a dvuor, na kterémž jsem sám sedl,

s rolí oranú i neoranú. s inžemi, plat}
-

i poplat-

ky 1 s užitky i - lukami. - lesy, S chrastinami,

s vodami tekutými i netekutými i s jiným se

vším panstvím a píslušenstvím, což k tomu od

staradávna píslušalo, tak, s mezemi, s hra

mi, jakož to svrchupsané zboží od staradávna

v svých mezech zálež! a jest vymeno, tak ja-

kož jsem to sám držal. nic sob tu ani erlxmi

svým práva, panství ani kterého vlastenství na

tom nezachovávaje ani pozóstavuje, než to všecko

ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddic-

stvie, jmní, držení a k ddinému požívaní.

86. Kateina abatyše i všecek konvent klášte-

ra oslavanského odpor iní tomu vkladu, kterýž

vkládá Jan Bysticský Janovi z Lomnice na Me-

ziíí, kde vkládá Rudíkov s kostelním podacím.

že k podacímu panna s konventem svým právo

má, tak praviec.

87. My 1'ladislav, z boží milosti uherský.
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dalmatský, charvatskj etc. král, marga

bie moravský, lucemburské a -'• e a lu

namujem listem tímto

jesl na nás vznesl urozený Burjan s

Lichttnburka a komorník náš vrnj

milý, oznamuje nám na miste urozeného Herricha

. htmburka

. h, vrných našich milých, kterak mají

tich pedkv našich, král v

f. l^\. cých a margabí mo [ra]vškých, Bítov támek

s íarú tu na hrad ii msteko Bitovec pod zám

také - lani, Bliikovice msteko s faru,

<£ŠHtary msteko s faru, msteko Budí

- faru i s podacím kostelním^-1
), ves idu

• Paulice>'), ves Blatnice, <Lves Lišanovi

ce> úetice, Ždánice pusté, ves Hosno-

i llehnanice>'\, item Podole <a N-
mecskú Vésku>t

) )
ves Loz, astohostice s faru,

ves pustu Mstníky, itcm <Cv Mešovicích tyi
v. item v Loukovicích šest lovkv, item

:• Mileticícli i lovk>*) , item <i?OMCÍow
7í'.n->

t
i. p

8
) Píseném ti lovky, Vysoany

ves, item :• Malém Dešov šest podsedkv, I

1

pustá a lili osedlí, rvx Mirovice se vším píslu-

šenstvím, dvuor Malý Lazec se vším píslušen-

stvím, 7'.f Píztba, ves Lašánky, ves Tehice,

ves Radkovice, <ives Hudeicé>") , item w Mi-

rovicích dvuor pustý a >/i/vh osedlý u hrázi,

<:• Dúsov osm lovkv^*) a ten les za Cor-

štýnem, kterýž sú prvé pedkové jejich drželi a

oni nynie na urozeném Lipultovi z Krajku vy-

sadili a v držení a v požívání jeho sú. Pastelce")

pusté, s lidmi, platy, lesy, horami, chrastinami, lu-

kami. ddinami, pastvami, ekami. potoky, ryb-

níky i s jinými jejich píslušnostmi, prose nás

s velikú pilností, ponvadž týž zámek Bítov s Bu-

djovici mstem a jinými msteky a vesnicemi

s jejich píslušenstvím, s službami a povinnost-

mi manskými nám jakožto králi eskému a mar-

gabí moravskému písluší, abychme jim to bo

nadepsané s jeho píslušenstvím ~ takových slu-

žeb a povinností manských vysvoboditi ráili

tak, aby majíce a držíce to ddiesky mohli nám
tím lépe a dostatenji slúžiti. K kterejžto prosb

naklonni súce pro vrnost a služby téhož Herri-

cha a synv jeho, a zvláše pro služby nadepsané-

ho Burjana, syna jeho a komorníka našeho, kte

rýž, by> u nás / mladosti až do nynjšího asu,

vrn jesl nám, práv a piln slúžil, chtíce, abj

pro takové své služby milosl naši k sob poznali

.1 tnu hotovji nám potom a dostatenji slúžili

.t slúžiti mohli, ím k sob milost naši náchyl

njši seznají, - dobrým rozmyslem .i rad vi

ných našich, mocí královskú a jakožto margabii

moravský hrad Bítov s mstem Budjovici

s jinými msteky a vesnicemi svreliupsanými a

s lenu se všemi píslušnostmi nahoe psanými

jmenovaným Herrichovi a Burjanovi s jiným:

hráti inu jeho • všech služeb a povinností man

ských propustili jsme a tímto listem mocn a

milostiv propúšíme a v pravé, svobodné a

zpupné ddieství uvodíme, chtíce tomu. aby on,

llerrieh, s Burianem i jinými syny a erby svými

a ddici jejich zboží bítovské svrchupsané se

vším jeho píslušenstvím ddin jmli, drželi a

jeho požívali a požívati mohli i na budúcí vné
asy tak a tím obyejem, jakožto jiní obyvatelé

margabství našeho moravského svých ddiných
a svobodných zboží užívají a užívati mohu. a to

bez naší, budúcích našich, králv eských a mar-

gabí moravských, i jiných všech lidí všeliaké

pekážk)
;

pikazujíce hajtmanu, najvyším ko-

morníku a sudím margabství moravského. n\

njším i budúcím, vrným našim milým, abyste

naped jmenované zboží bítovské - jeho pišlu

šenstvím i list tento, když koli od svrchupsa-

ného Herricha aneb synv jeho požádáni budete,

ve dsky zemské ddin vložiti a vepsati kázali

bez zmatku a všeliaké odpornosti, po|rúejíce f»16

pi tom i hofrichtéi našemu, aby také pro bu-

dúcí pamt, jsa od týchž Herricha a synv jeho

požádán, zboží to bítovské z knih manských vy-

mazati kázal a toho jina neinil. A ktož by list

tento ml s svrchupsaného Herricha a synfr

jeho dobru vlí a svobodnu, chcem, aby tomu

píslušalo plné právo všech vcí nahoe i dole

psaných. Tomu na svdomí peet naši královskú

k listu tomuto pivsiti jsme kázali. Dán na Bu-

díne v stedu po Penesení svatého Václava /~.

bezna 1498], léta božího MCCCC°98 a králov-

ství našich uherského VIII". a eského XXVII".

Wladislaus rex manu propria subseripsit. Po-

. .; okraj: Jan z Per[nštejna] a pod tím Lad[isla]v

jz Hoskovic]. První vymazal nepochybné Stí/ary, druhý

Budjovice.
'-') Na okraji Jan z Li[pého].

a okraji Jan z Per[nštejna).

') Xa okraji Jan [z Pernštejna].

'1 Na okraji Jan z [Pernštejna].

'a Na okraji u jednoho ádku Jan z Per[nštejna] a u

druhého zase J[an] z Perfnštejna]. Po prvé vymazal ne-

pochybn Mešovice, po druhé Loukovice a Miletice. Ve

slov Loukovicích jest v první slábne, psané law, a OJÍ

upraveno touž rukou z o a w ze dvou nezetelných pís-

men. Protože však písmeno a je snad možno také íst:

jako opravené na o. byl by to druhý název této vsi, Lov-

kovice.

;
) Na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

"1 Pipsáno na okraji na konci ádku.

") Xa okraji J[an] z Per[nštejna].

10
) V orig. pastevce, ale je to nepochybn zaniklá ves

Pastelce (Postelí).
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šlové toho listu k vložení ve dsky dáni sú od

pana Jana'] z Lompnice na Meziíí, hajtmana

margabstvie moravského, pan Prokop Zajíma
z Kunstátu a pan Ilcralt Hodonský též z Kun-

státu.

88. Jan z Jinošova Martinovi Hronovi z Sva-

toslav a jeho erbóm své vlastní zboží a ddic-

ství, totiž mlýn druhý od Kfového, kterýž slov

Kamenný mlýn, s Inkami, s potoky, s hranicemi,

s mezemi i se vším jeho píslušenstvím, což

k tomu mlýnu od staradávna píslušelo a pí-

sluší, jakož ten mlýn od staradávna vymen
jest a v svých mezech záleží, tak jakož jsem to

sám držal. nic tu sob ani erbóm svým práva,

panství ani kterého vlastenství na tom nezacho-

vávaje ani pozstavuje, než to všecko ve dsky

vkládám a vpisuji ku pravému ddiestvi, jmní,

držení a k ddinému požívaní.

Mešován a na okraji Jan z Kunovic.

89. My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmatský. charvatský etc. král. margabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský margabie etc. oznamujem listem tímto

všem. že jest na nás vznesl a nás zpravil uro-

zený Václav z Ludanic na VeveH, podkomoí

margabství našeho moravského, vrný náš milý.

kterak má a drží <.msteko Jaromice s mý-

tem a kostelním podacím, s špitálem v témž

msteku, též s kostelním podacím>'"l, se vsmi

dole psanými, s mlýny, s lidmi i s jinými požit-

ky a dchody, kterýmiž by koli jmény mohli

menováni býti, i s plným panstvím, <item ves

PHlakra»y>s
I .

i tem ves Buov s lesem Habi-
nu. <jves Ohrasenice, ves Tebelovicc>'~), na

vsi Ddicích panství. <Cves pustu Chobot s le-

sem>2
). item les u Ddic, item v Kdúsov 3

) na

tch lidech, kteíž tu farái píslušejí. panství,

na vsi Jieticich k též fae v Kdúsov3

) píslu-

šejících, <item rybník Osovec, rybník Blatni-

ky, rybník Korytník, rybník Chvojník, rybník

Kluovec, rybník Sedlák, rybník Mostck>°),

rybník u Jaromic, pod Bohušici. item s závr-

ným a s pastvami ;;<í lesích, kteréž k Hostinu

ptslušejí, i s jinými se všemi svobodami, po-

platky, s inžemi a s ospy, s kury. s vajci, s e-
kami, potoky a dvory, s robotami, s lesy, háji.

horami, s chrastinami, s lukami, pastvami, rolí

oranú i neoranú i s jinými se všemi a všeliaký-

mi píslušnostmi k témuž msteku od stara-

dávna píslušejícími, v margabstvie moravském
ležícími, kteréžto msteko i se vsmi a jeho na-

hoe dotenými píslušnostmi manskými nám
jakožto králi eskému a margabí moravskému

písluší a /avazán.. jest; a pi tom jest nás týž

Václav prosil, abychme jemu i erbóm a budúcím
jeho svrchupsané msteko s jeho píslušenství

mi z manství propuste v dedicství uvésti ráili.

K jehožto prosb na|klonni jsúce pro služby, f.l6v.

kteréž jest nám týž Václav inil a initi ne-

pestává, s dobrým rozmyslem a radu vrných
našich, mocí královskú a jakožto margabie mo
ravský nadepsané msteko Jaromice se vším

jeho svrchupsaným píslušenstvím ze všech po-

vinností manských propustili jsme a tímto li-

stem mocn propúšíme a jim to ku pravému a

vnému ddiestvie dáváme tak, že již nám ani

budúcím našim, králóm eským a markabiem
moravským, jmenovaný Václav i s erby a budu

ími svými nemají ani povinni budu z nadepsa-

ného msteka s jeho píslušenstvím žádných

povinností a služeb manských initi, ale mají a

moci budu téhož msteka s jeho píslušenstvím

>vrchupsaným požívati a je držeti tak a tím

obyejem, jakožto i jiní páni a obyvatelé mar-

gabstvie moravského svých ddiných msteek
a zboží požívají a požívati mohu. nynie i na

budúcí asy, a to bez naší a budúcích našich,

králv eských a margabí moravských, i jiných

všech lidí všeliaké pekážky, pikazujíce nají-

mánu, najvyším komorníku a sudím margabství

moravského, nynjším i budúcím, vrným našim

milým, když koli požádáni budete od svrchu-

psaných Václava aneb erbuov jeho, abyste jim

svrchupsané msteko Jaromice s jeho píslu-

šenstvím ve dsky zemské vložiti a vepsati roz-

kázali, tak abyste uinili bez zmatku a všeliaké

odpornosti; pikazujíc dále hofrichtéi našemu

téhož margabství. aby 2
), když od nich požádán

budeš, to msteko s jeho píslušenstvím z knih

manských vymazati rozkázal. A ktož by list

tento ml s již psaného Václava a erbv jeho

dobru vuolí a svobodnu, chcem, aby tomu pí-

slušelo plné právo všech vcí nahoe i dole psa-

ných. Tomu na svdomí peet naši královskú

pivsiti k tomuto listu jsme kázali. Dán na Bu-

díne v stedu ped svatým Jiljím [29. srpna

149SJ, léta božího MCCCC98 a království na-

šich uherských VIII . a eského XXVII 1°. Od
pana Jana z Lomnice na Meziíí, hajtmana

margabstvie moravského, poslové ke dskám dáni

pan Prokop Zajíma z Kunstátu na Jevišovi-

cích a pan Heralt Kuna z Kunstátu.

90. Štpán Kusý z Mukodl a Matj Vacek f. 17

z Bezdkova a z Tupanova na míst Zicha

z Popuovek, mrtvého. Janovi Zelenému z ían
a jeho erbóm dvuor pustý v Odunci s poplužím.

l
) Za tím podtekované, t. j. neplatné slovo hajtmana.

) K tmto všem výmazm spolen na okraji Jan

Kunovic.

3
) K tou nikou nad ádkem.

') T. i., novoesky, abys.
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oranú i neoranú, s luk.mu. s mezemi, - le

sy, s chrastinami, se dvma rybníkj pustými,

imi lány, s jedniem lánem pustým, jako

na nm byl Krlovec, a platem penžitým na li-

dech i lidi tito jmenovaní: Jeábek, kterýžto dá

van má ze dvú lánuov, a to rozdieln, o svatém

Jiriera padesáte a tyi groše drobných a o sva

lém Václave dvadceti mic pšenice, Štpán o sva

ii iem puol drobných a kopu va

ni Václave puol kop) groši drobných

a tvei ítmi, s pustinami, - dol) .1

údolinami .1 s plným1

) panstvím, \ tch mezech

a hraniciech, tak jako; jsem já sám držal a

I, tu sob ani potomkem svým nii- nepu

mjíce ani zachovávajíce, to všecko již

nahoe psané zbožie prodali jsme a ve dsky

vkládáme a vpisujem ku pravému ddictví a

panství, k jmní a k držení a k ddinému po-

žívaní.

ti. Mikuláš Tulešický : Pee Jindichovi Jan-

kovskému s Vlašim a jeho erbóm své vlastnie

.1 ddictvie, tvrz pustu a ves pustu Mst
nice s rolí oranú i neoranú, s platy, s požitk)

i s poplatky, s rybníky, s Inkami, s pastvami,

- potoky, s vodami tekutými i netekutými, s ló-

žemi i se všemi užitky, kterýmiž koli jmény

jmenovány býti mohu, s plným právem, pan

stvím a píslušenstvím, s mezemi, hranicemi, což

k tomu zboží svrchupsanému od staradávna pí
slušelo a píslušeti množ. jakož jsem já. svrchu-

psaný Mikuláš Tulešický. to držal a požíval, nic

sob práva, panstvie ani kterého vlastenstvie ne-

zachovávaje, ani svým erbóm budócím, než to

úpln ve deky vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddinému držení, jmní a jich požívaní.

92. Jindich Jankovský z Vlašim a z Slatiny

Mandalen z ían, manželce svj vlastnie, puol

tetieho sta zlatých dobrých uherských vna je-

jieho na Dolních Všech a na všem píslušenství

té vsi ve deky vkládá a vpisuje ku pravému vin-

nému právu. Píjemci toho vtrného práva Jan

Zelený z ían, otec jejie vlastní.

93. Jiík Hunth z Florstetu a z Plave Petrovi

z Kyjovic a jeho erbóm své vlastní zbožie a d-
dictvie. tvrz Plave a ves i s kostelním poda-

ciem i s mlýny, s roli oranú i neoranú, s platy,

s požitky, s poplatky, s rybníky, s lukami, s past-

vami, s potoky, s vodami tekutými i netekutý-

mi, s lesy, s háji, s chrastinami, s lovy i s hony

i s ihadly i se všemi požitky, kterýmiž by koli

jmény jmenovány mohly býti. s právem, plným

panstvím a píslušenstvím, což k tomu zboží

svrchupsanému od staradávna písluší a píslu-

šeti množ, jakož jsem já. svrchupsaný Jiík

iluiith z Florstetu to sám držal') a požíval, nic

tu sobe ani erbom -v\ni pra\a. panstvie .mi kte

rého vlastenstvie nezachovávajíc, to všecko ve

deky vkládám a vpisuji ku pravému ddictví.

pnm. držení a ddinému jich požívaní,

*)4. My Vladislav, / božie milosti uherský, f. i? y,

eský, dalmacký, charvatskj etc, král, ma
krabie moravský, lucemburské a slezské knieže

a lužický markrabie etc, oznamujem listem

tiemto všem, že jsú na nás vznesli urozen) / /

dislav, Jan. Michal, Kryštof a Sehaslyán. bratíc

a strýci z Veitmile, vrní naši milí, oznamujíc

nám, kterak jsú kupili ves Vlkocse*) s jejiem pi

slušenstvím od poctivého Jontt opata a konventu

kláštera vel, -hradského v:\ jistu siimmu. kterúž

jsú jemu dali a zaplatili, prosieee nás, ahyelune

jun k lomu trhu povolenie naše dáti ráili, tak.

ab\ o to žádných budúcích nesnází a zmatkuov

nemli. K jichžto prosb naklonni jsúc s dob

rým rozmyslem, - naším jistým vdomím, moci

královsko a jakožto markrabie moravský svo-

lili jsme k tomu a tiemto listem svolujem a toho

potvr ujem tak. aby svrchupsaná ves Vlkocse*) se

všiem svým všelijakým píslušenstvím pi jme

novanýeh bratiech a strýeieeh z Veitmile ddu
u zuostala nynie i na budúcie asy, a to bez

našie 1 budúcích našich, králuov eských a mar-

krabí moravských, i jiných všech lidí všelijaké

pekážky, porúejíce urozeným hejtmanu, naj-

vyšiem komorníku a sudiemu markrabstvie

moravského, nynjšiem aneb budúciem, vrným
našim milým, když koli od nadepsaných bratie

a strýcuov z Veitmile aneb jménem jejich od

jednoho požádáni budete, abyste jim svrchupsa

nú ves Vlkocze 5
) s jejie píslušenstvím ve deky

zemské, ád práva zachovajíce, vložiti a vepsati

rozkázali, jina toho neiniece, bez zmatku a

všelijaké odpornosti. Tomu na svdomie peet

naši královská k tomuto listu pivsiti jsme ká-

zali. Dán na Budíne v pátek ped svatým Janem

Ktitelem [21. ervna 1499], léta božieho tisície-

ho tyrstého devadesátého devátého a království

našich uherského devátého a eského XXVIII .

Tohoto listu k kladení ve deky dáni jsú po-

slové od pana hejtmana, pana Jana z Lompnice

na Mezeieí, pan Prokop Zajíma a pan He-

ralt z Kunstátu.

95. Jan opat, Vojtch pevor i všecek konvent

nynjší i budúc! kláštera velehradského Ladisla-

vovi. Michalovi, strýcéjin vlastním z Veitmile, a

jich erbóm i budúcím potomkóm své vlastnie

zbožie a ddictvie, ves Vlkvicce") s lidmi platnými

1 neplatnými, s rolí oranú i neoranú. s lukami,

s rybníky, s vodami tekutými i stojatými, s lesy,

') Za tím, na dalším ádku, nepetržená slova

-) Z.a tím petržené slovo nic.

plným. 3
) Tak v originále. Jsou to Vil <
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s háji, s chrastinami, s pastvami, s pastvištmi,

s horami, s doly i s tú luku, kteráž k Fryšovu

píslušela, i s jiným se všiem píslušenstvím,

což k tej vsi píslušelo a písluší, s mezemi,

s hranicemi, jakož to zbožie od staradávna

v svých mezech a hraniciech záleží a jest vy-

mezeno, i se všiem plným právem, panstvím a

píslušenstvím i se všemi požitky, kterými by se

koli jmény mohly jmenovati, a tak, jakož jsme

sami držali a požívali, nic sob tu ani budúcím

potomkem našim nepozuostavujíc ani zachová

vajíc, než to všecko ve deky zemské vkládáme a

vpisujem ku pravému jich ddictví, jmní, drže-

ní a požívaní.

f. 18 96. Mátáš z Myslova na Crmakovicích Dorot
z I 'íckova, žen svj, na dvoe a na vsi rmáko-
Tcích, na tom na všem, což k tomu dvoru a vsi

od staradávna píslušalo a písluší, puol dru-

hého sta zlatých dobrých uherských vna jejího

ku pravému vtrnému právu, k jmní, držení a

požívaní ve dsky vkládá a vpisuje. Píjemím
toho vna Bohuše Talafús z ían statkem

svým se iní.

Mešovdn a na levém okraji Jan Kuna. Na pravém

okraji jinou rukou a jiným inkoustem než melování
Tento vklad ml za pana Jana z Pernštejna vymazán

býti, i nebyl nalezen, až teprú za pana Jana Kuny na-

lezen i vymazán 1529.

9". My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, margabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužic-

ský markabie etc, oznamujem tímto listem

všem, že jsme prošeni od urozeného Vratislava

z Pernštajna, hajtmana a najvyšího komorníka

markabství moravského, vrného našeho milého,

o slovutného Jindicha Tavíkovského, kterýž

má a drží tvrs a ves, eenú Tavíkovice, s jejím

píslušenstvím a ve vsi Peskocích nkoliko

lovku, v markabství našem moravském ležící,

kterážto tvrz nám jakožto králi eskému a mar-

gabi moravskému povinnostmi manskými pí-
sluší a zavázána jest, abychom témuž Jindi-

chovi a erbóm jeho svrchupsaná tvrz a ves s je-

jím píslušenstvím a s /t
;
f/;í nkolika !ovk\

v Peskaích z svrchu doteného manství pro-

pustiti ráili. K kterejžto prosb pro služby té-

hož Vratislava, kterýmiž se nám líbiti a zacho-

vávati nepestává, jsúce naklonni, s dobrým
rozmyslem a rad vrných našich, mocí králov-

skú a jakožto markabie moravský svrchupsaná

tvrz a ves J\ivíkovice s její píslušenstvím i

s tmi nkolika lovky v Peskaích ze všeho

manství a povinností propustili jsme a tímto

listou mocn a milostiv propustíme a jim to

ku pravému a budúcímu ddieství dáváme tak,

že již více nám ani budúcím našim, králóm es
kým a markabím moravským, svrchupsaný Jin-

dich a jeho erbové nemají ani povinni budu
z svrchupsané tvrze a vsi s jejím píslušen-

stvím, ani v Peskaích s tmi nkolika lovky,
žádných povinností a služeb manských initi, ale

mají a moci budu svrchupsaná tvrz Tavil

s jejím píslušenstvím jmíti, držeti a jí požívati

voln a svobodn, tak jakožto jiní ob)

markabství našeho moravského svých ddiných
zboží požívají, a to bez naší, budúcích našich,

králv eských a markabí moravských,
i

jiných lidí všeliké pekážky nynie 1 v asích
budúcích; pikazujíce hajtmanu a najvyším ko-

morníkem a sudím markabství moravského, ny-

njším i budúcím, když koli požádáni budete od

svrchupsaného Jindicha nebi. erbuov jeho, aby

jemu ta tvrz a ves Tavíkovice s jejich píslu-

šenstvím ve dsky zemské vložena a vepsána

byla, tak abyste uinili a jim to ve dsky zemské

vložiti a vepsati kázali beze všech odporností;

také pikazujem hofrichtéi markabství morav
skéhn, aby k žádosti téhož Jindicha tento list

náš slovo od slova v knihy manské pro budúcí

pamt vepsati kázal na propušení jeho a z tej

tvrze z manství, a toho aby jinae neinil. A
ktož by tento list ml s již. psaného Jindicha a

erbuov jeho dobru vuolí a svobodnu, cheme, aby

tomu píslušalo plné právo všech vcí svrchu-

psaných. Tomu na svdomí peet naši královská

k tomuto listu pivsiti jsme kázali. Dán na Bu-

díne v pátek ped kížovými dni [22. kvtna

1493L léta božího tisícího tyrstého devadesáté-

ho pátého, královstvie našich uherského pátého

a eského XX1IIT". léta. Tohoto listu k vložení

ve dsky dáni sú poslové od pana hajtmana, pana

Jana z Lompnice a na Meziíí, pan Jindich

z Lipého. najvyší maršálek královstie eského,

a pan Albrecht z Boskovic a na Letovicích.

98. Oldich z Svojkova Dorot z Poenic, f. 18 v.

manželce své vlastní, V c zlatých dobrých uher-

ských jejího vinného práva na vsi Jiíkovicích,

na tvrzi, na lidech, na rybnících, na rolích ora-

ných i neoraných i na tom na všem, což k té vsi

od staradávna píslušalo a písluší, ku pravému

jejímu vnu ve dsky vkládá a vpisuje k jmní,

držení a požívaní. Toho vna píjemci se iní

Bohuše z Drnovic vsím svým statkem.

99. Volfgang Hází z Nové Vsi .Alžbt z Ko-

sího, manželce svj, IIIP/ a XXI' kop gr>

eských na tvrzi Slavtín, na dvoe a na vsi a

na lidech platných a na pti rybníscích a na le-

su rném, tu píležícím, a na tom na všem, což

k tej tvrzi, dvoru a vsi od staradávna písluší

ve dsky vkládá a vpisuje ku pravému vinnému

právu. Píjemím se sám iní statkem svým.

což má.

100. Margreta z Tavíkovic Oldichovi z Ná-

choda a jeho erbóm díl svuoj a tetinu tu. kte-
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mém,
- dvorem

v mlýnem i s luk.mu i - ekami i
- les) i - hora

mi i se všemi rybníky, kteréi k tom

5taradávna píslušejí, i s tím se se tu

v tom i :i> menovati móže a od

dávna k tomu zboží píslušalo a ddicstvi mému,

.1 (/n//iii ves, Dt • mlýnem, jenž slov

usk, i - Inkami. - ekami i - lesy i s tmi

ich, kteíž od staradávna

icim písluš ddicstvie jest,

toho manství, kteréi panu maršálkovi1
)

emské i kládám a

vpisuji ku pravému jeho ddinému držení, jm-

ní a požívaní.

101. Kateina : Tavíkovic Oldichovi z Ná-

rbóm díl svuoj a tetinu, kteráž mi

po Jindichovi, bratru mém, /.

ovice i - dvorem i se vsí i - mlýnem i

s lukami i s ekami. - lesy, horami i se všemi

rybník}, kteíž k tomu zboží od staradávna pí-

slušejí. i s tím se vším, cos se tu \ tom zboží mé-

ny menovati móže a od staradávna k tomu zbo-

ží píslušalo a ddictvie mému, a druhu ves, Do-

bronice, i s mlýnem, jenž slov Sovolusk, i s lu-

kami i s ekami, s lesy i s tmi lidmi ve vsi Pes-

kocích, kteíž od staradávna k Tavíkovicím pí-

sluší, což na ddicstvi jest. krom toho manství,

panu maršálkovi*) písluší, to všecko ve

dsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému jeho

jmní, držení a požívaní.

Me-

Lf. 19 102. Léta od narození Syna Božího tisícího

;tého devadesátého devátého, v nedli Remi-

re [24. února 1499] držán jest snm pansky

v mst Brn z vle najjasnjšího knížete a pána,

pana Vladislava, uherského a eského etc. krále

a margabie moravského, pi pítomnosti duostoj-

ného u Bože otce a pána, pana Stanislava, bisku-

pa olomúcského, a urozených pánv: pana Jana

z Lompnice, najímaná margabstvie moravského,

pana Ladslava z Boskovic, najvyšího komorníka

margabstvie moravského, pana Lipulta z Kraj-

ku, najvyšího sudího téhož markabstvie, a uro-

zeného vládyky Tobiáše z Hory Obanské, naj-

vyšího písae zemského, pana Albrechta z Bo-

jkovic, pana Beneše rnohorského z Boskovic.

pana Jana staršího z Lompnice. pana Zigmunda

z Dúbravice, pana Karla z Vlašim, pana Jiího

z Vlašim, pana Hyneka z Ludanic, pana Václa-

va z Ludanic, podkomoího etc; a z vládyk: Ja-

kuba z Šarova, hofrychtée etc, Hanuše Húgvi-

skupic, Zigmunda Valecského z Mírová,

Bluda 1 Králic a Václava Pavlovského z Vil

bachu.

I0v Porota t ervené Vody a na Lodím

perku Jana : Gogollna, manžela svého, na ves

Žebtin i na to na všecko, k emu/ tu v Zebtí

n právo má, pijímá na pravj spolek.

Mfetován .1 na okraji Lad[isla]v |/ Boskovic].

l(>4. Já Ondej Fiásek . I Hešnii ky Vilémovi

3 Pernštajna a jeho erbóm své vlastni bo

ddicstvi, totižto ve vsi epím a v Olešnice, kte

rél jsem tu ml s strýcem svým Vánkem a k e
mu/ sem já tu právo ml, s lidmi platnými 1 ne

platnými 1 s pustinami a s pl dvoeni, na kte

rémž jsem sám sedel, s rolí oranú i neoranú,

s inžemi, platy 1 s poplatk) 1 s užitky, s lukami,

- lesy, s chrastinami, s vodami tekúcími i nete-

kúcími 1 s jiným se vším panstvím a píslušen

stvím, což k tomu od staradávna píslušelo a

písluší, s mezemi, s hranicemi, jako/ to zboží

mé a ddicstvi svrchupsané od staradávna

V svých mezech záleží a jest vymezeno, tak ja-

111 to sám držal, nic sob tu ani erbóm

svým práva, panství ani kterého vlastenstvie na f. 19 v.

tom nezachovávaje ani pozóstavuje, ve dsky

vkládám a vpisuji ku pravému ddicstvi a pan-

ství, k jmní, držení a k ddinému požívaní.

105. Jiík z Florštetu Petra z Kyjovic pijímá

na pravý spolek na své vlastní ddicstvi a zboží,

na tvrz Plave a na ves Plavci i s tím dvorem,

který: od Tálafuse a syna jeho') Jana Z Kyjo-

vic má.

Petrhán.

106. Jan Závise z Odetína Janovi z Hrocho-

va a jeho erbóm zboží své vlastní, Svinošice 1

s dvorem a lidmi platnými i neplatnými a ves

pustu Nmíce s rybníky, s lesy, s horami.

- chrastinami, s kovinami, s rolí oranú i neora-

nú. s lukami, s pastvami i s pastvišemi i s pu-

stinami, s úroky, s inžemi i se vsím jiným pí-

slušenstvím, kterýmiž jmény koh jmenovány býti

mohu a jakož to zboží v svých mezích a hrani-

cích od staradávna záleží a vymeno jest, tak

úpln, jakož jsem sám to držal a k emuž jsem

právo ml, nic tu solx: ani erbóm a budúcím svým

na tom zboží žádného práva, píslušenství, pan-

ství ani kterého vlastenství nepozóstavujíce ani

zachovávajíce, než to všecko úpln ve dsky vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddicstvi, jmní, dr-

žení a jich požívaní, a kdež by mi koli to zboží

svrchupsané ve dskách svdilo, to tímto vkla-

dem moím a jeho se odíkám a odpisuji.

Petrhán o na okraji Jan z Per[nštejna].

107. Jiík z Florštetu Petra z Kyjovic a Jana.

syna jeho. též z Kyjovic, pijímá na pravý spo-

*) -) Jindichovi z Lipého. 3
) T. ;.. podle . 10-. synu Petra z Kyjovic.
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lek na své vlastní ddicství a zboží, na tvrz Plav-

e a na ves též Plave i na to na všecko, což k to-

mu od staradávna píslušalo a písluší, i 5 tím

dvorem, kterýs od Talafúse má.

108. Jan z Kost nik Adamovi z Bakovic a

z Police a jeho erbóm své vlastní zboží a ddic-

ství. tvrz Kostníky i se vsí i s tmi pustotinami,

kteréž slovu Lázy, se vším jich píslušenstvím,

platy, s robotami, s rolí oranú i neoranú, s luka-

mi, s pastvami, pastvišemi, s lesy, s háji, schrast-

mi, chrastinami, s vodami tekutými i netekutými,

s mlýny i s mlýnišemi. s rybníky, s rybniišti i

se vším plným právem, panstvím i píslušen-

stvím, což k tomu od staradávna písluší, tak

jakož v svých mezech a hranicích vymezenu jest

a cuž sem já tu sám na ddicství ml, krom
manství, kteréž Lipultovi z Krajku a jeho er-

bóm písluší, vedle znní listu, kterýž jsem já na

to ml, tu na tom na všem sob ani erbóm svým
ani budúcím práva žádného, panství ani kterého

vlastenstv! nezachovávaje, než to všecko ve dsky

vkládám1
) a vpisuji

1
) ku pravému ddicství,

držení, jmní a ddinému požívaní.

f.20 109. Jan z Hrochova Zdekovi a Burianovi,

bratím vlastním z Valdštajna a na Brtnici, a

jich ddicóm tvrz Petrovice s dvorem, se vsí,

s mlýnem, s eku, s rolí oranú i neoranú, s Inka-

mi, s pastvami, s pastvišemi. s horami, s doly,

s lesy, s háji, s luhy, s chrastinami, s lovy, s ho-

ny, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi

platnými i neplatnými, s robotami, užitky a po-

žitky i se všemi poplatky, s rybník}-, s rybniiš-

emi, s potoky tekúcími i netekúcími i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, ja-

kož to zboží od staradávna v svých mezích záleží

a vymeno jest. nic tu sob ani erbóm a budú-

cím potomkem svým práva, panství ani vlasten-

ství nezachovávaje, tak jakož jsem to sám držal,

to všecko ve dsky vkládáni a vpisuji ku pravému
jich ddinému jmní a držení, a jestliže by mi
to zboží kde ve dskách svdilo, toho se tímto

listem odíkám a odpisuji.

110. Kristofor z Hrochova Zelenkovi a Buri-

anovi, bratím vlastním z Valdštajna a na Brt-

nici, tvrz echoovice s dvorem, se vsí, s mlý-

nem, a ves Kralohov s kostelním podacím, s ro-

lí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s horami, s doly, s lesy, s háji, s luhy,

s chrastinami, s lovy, s hony, s ižbami, s meze-

nu, s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s užitky a požitky i se všemi poplat-

ky a s rybníkem, jenž slov Parný, i se všemi ji-

nými rybníky, s rybniišemi. s potoky tekúcími

i netekúcími i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakož ta zboží od staradávna

v svých mezích i každé zvláše záleží a v hrani-

cích mí vymena, nic tu sob, erbóm ani budú-

cím potomkóm svým práva, panství ani vlasten-

ství nepozóstavuje ani zachovávaje, tak jakož

jsem to sám držal a požíval, to vše ve dsky vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddinému jmní a

držení jejich, a jestliže by mi kde to zboží ve

dskách svdilo, toho se odíkám tímto vkladem

a odpisuji.

111. Heralt Kuna z Kunstátu a na Hodoi
Mandalen ~ Lompnice, manželce své, ves Boe-
tice s horami vinnými a s desátky i s perkrech-

tem, s lesy, s rybníky, s rybniišemi. s vodami

tekutými i netekutými. s rolí oranú i neoranú,

s pastvami, s pastvišemi. s lukami. s platy, po-

platky, s dchody se všemi, kterýmiž koli mény
mohh - by menovány býti, s mezemi, s hranicemi.

tak jakož ta ves od staradávna vymezena jest,

nic sob nezachovávaje ani erbóm svým práva,

ani kterého vlastenství nepozóstavuje, než to

všecko ve dsky vkládá, vpisuje ku pravému je-

jímu ddicství, jmní, držení a k ddinému po-

žívaní.

Píjemci se toho iní Heralt a Ladslav, bratí

vlastní Kunové z Kunstátu. vším statkem svým.

kterýž nynie mají aneb jmíti budu, že jest ca

dosti k ddicství Boetice :</ Honovice.

112. Mandalena z Lompnice Heralta Kunu
s Kunstátu, manžela svého, na ves Boetice s je-

jím se vším píslušenstvím i na to na všeck"

mám neb jmíti budu, pijímám na pravý a jedno-

stajný spolek.

115. Jan z Lompnice a na Námši Marget f.20v.

" Boskovic, manželce svj vlastní, na vsi a dvoe
v Semticích s rybníky i na tom na všem, o iž k

tej vsi a dvoru od staradávna písluší, < na vsi

Knih niích i s rybníkem, což já tu mám. a na

vsi Bohuoz' se vším píslušenstvím, což k to-

mu od staradávna písluší, na svém vlastním

ddiestvie, v II" stech hivnách groši a XXI'
hivnách groši ve dsky vkládám a vpisuji ku

pravému jejímu vnnému právu. Píjemím toho

sám se iním 3
) se vším statkem svým. což máfm

)

neb jmíti budu4
).

Mezován.

Xa šest lánv Prokopovi z Trúbska.

114. My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský etc. král a markabie moravský etc, ozna-

mujem listem tímto všem. že jsme k prosb a pí-

') m doplnno touž rukou zkratkou nad a.

-i Druhé i jest opraveno tou: rukou z e.

3
) m doplnno touž rukou zkratkou nad

4
1 Druhé u jest opraz-eno touž rukou : <
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mluv urozenéh ompnice mi Mi

hajtmana n • ho, vrnéh

šeho miléh ddiné slovutnému

ebníku jeho, na šesti

listem ja-

'wáme,

chtíce touni. .il>> "ii - ddici a budúcími svými

šest lánv svrchupsaných ml, držal .1 jich

.: tak a tím obyejem, jakožto 1 jiní

markabstvie svých ddiných lánv

a ddin nynie 1 v budúcích asích, a to

idúcích našich, králv eských a ma
kabi 11 . 1 jiných všech lidí všeliaké pe

hajtmanu, najvyším komorní

ku a sudím rkabství, vrným našim mi-

lým, abyste, když koli od téhož Prokopa požá

dáni budete, tch ^'-t lánv svrchupsaných jemu

ve dsky zemské, rád práva zachovajíc, k ddic

ství vložiti a vepsati rozkázali bez /matku a vše

liaké odpornosti. A ktož by tento list ml s svrchu-

psaného Prokopa, ddicv aneboli budúcích jeho

dobru a svobodnu vli. ten má a jmíti bude plné

všech vci nahoe i dole psaných. Tomu
domí peel naši královskú k tomuto listu

pitisknuti jsme kázali. Dán na Budíne v sobotu

ped svat pannu Kateinu /jj. listopadu 1498],

anno Domini etc. 98, regnorum autem nostro-

rum Ungarie nono, Boemi vero XXYIIII".

Tomu listu k vložení ve dsky dáni sú poslové od

pana hajtmana. pana Jana z Lompnice a na Me
ziíí. pan Zdenk z \"aldštajna a pan Heralt

Kuna z Kunstátu.

115. My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král. marga-

bie moravský, lucemburské a slezské kníže a lu-

žicský margabie etc. oznamujem listem tímto

všem. že majíce péi o sirotky slovutného nkdy
Jindicha Babky s Senice, i dali jsme jim a tímto

listem dáváme za pravého spoleníka urozeného

Jana z Lompnice. najvyšího komorníka margab-

ství moravského, vrného našeho milého, tak.

aby on mohl a moc ml ty sirotky i všecken sta-

tek jich movitý i nemovitý editi a zpravovati

- dobrým a užiteným tch sirotkv, jako na vr-

ného spoleníka sluší, a t<> až do let došlých a

rozumných tch sirotkv, a nic déle: než. jestli

pak že by se pihodilo a ti sirotsi - dopušení

božího s svta smrtí sešli, prvé nežli by let roz-

umných došli, tehdy chceme, aby ten všecken sta-

tek jejich ddiný, manský nebo zápisný, movitý

i nemovitý na svrchupsaného Jana z Lompnice

jakožto na pravého jich spoleníka podlé práva

a spravedlnosti pišel a pipadl beze všeho zmat-

ku. .1 jmenovit: vi Oustupovice s dvorem,

rybníky, se vsi 1 se vším píslušenstvím, což

jest tu Babka držal. krom toho platu, kterýž fen

zim od svatého Petra
1

) písluší, ves Popice s pla F- — l

tem. » horami a - desátk) vinnými, ves Hluboké

se vším píslušenstvím, ves Oboru s jejím pišlu

šenstvím, dvuor Tiánky s jedním podsedkem, i

s jejich vším a všeliakým píslušenstvím, k kte-

rému/ jest nadepsanj Babka právo ml, tak. aby

on, Jan, statek menovanj po smrti jejich ml, di

žal a jeho požíval tím vším právem a zpsobem,
jakož jest jej svrchu dotený Jindich Babka,

otec tch sirotkuov, mel, držal a jeho požíval*),

.1 io bez naší. budúcích našich, králv eských a

margabí moravských, 1 všech jiných lidí všeliaké

pekážky. Tomu na svdomí peel naši králo\

>ktí k bstu tomuto pivsiti jsme kázali. Dán

\ Sobotce ve tvrtek ped hromnicemi [28. ledna

T496], léta božího tisícího 1 1 1 ( - 96, královstvie

našich uherského šestého a eského XXV. Toho

to listu k vložení ve dsk) dání sú poslové od pa-

na hajtmana. pana lana / Lomnice a na Mezi-

íí, pan Zdenk z Valdštajna a lleralt Kuna

z Kunstátu.

116. Zdenk z Valdštajna a nu Brtmci Vile

movi z Pernštajnu, najvyšímu hofmistru králov-

ství eského, a jeho ddicóm msteko Staic

s kostelním podacím, vsi: áslavice feromkostel

ního podacího, Marice i s dvorem. Pibyslavice

,

ímov, s lidmi v meh osedlými i neosedlými,

s dvory jich kmecími i mšiši, s rolmi oraný-

mi i neoranými, s horami, rybníky, lesy. Inka-

mi, s hranicemi, s mezemi i s tú se vší zvolí, kte-

ráž k tornu písluší a kterýmiž koli mny mohu

menovány býti, to všecko ve dsky vkládám a vpi-

suji ku pravému jich ddinému jmní a užívaní.

117. Filip, eem Brávek, s Petrem, synem

svým. z Horního Bezí, Jakubovi Pivcovi z Habí
a v Kojetín, erbóm jeho i budúcím potomkem
jeho své vlastní zboží a ddieství, dvuor náš d-
diný, svobodný a nezávadný ve vsi v Horním

Bezí s rolí oranú i neoranú, s Inkami, s pastvami

i
s pastvišemi, s lesy. s chrastinami, s mezemi,

s hranicemi, s vodami tekutými i netekutými i

s rybníky, se všemi požitky a užitky, tak jakož

jsme my sami ten dvuor drželi a jeho požívali,

krom tej nivy, kteráž slov Hanušovská, kterúž

jsme Pešíkovu synu z Rosei od toho dvora od-

prodali, nic tu sob na tom dvoe již psaném ani

erbóm našim i budúcím žádného práva, panství,

ani kterého vlastenství nepozóstavujíce. to všecko

ve dsky vkládáme a vpisujem ku pravému ddie-

ství. k držení, jmní a ddinému požívaní.

') T. j. kostela sv. Petra v Brn. (!. Tenora, Stai

Petra v Brn I, str. 18, 22. 1

:
) '/.a tím petržená sloi'a tím vším právem.
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f.21v. 118. Léta od narození Syna Božieho tisícieho

tyrstého devadesátého devátého1
) držánjest snm

panský v mst Brn z vuolc najjasnjšieho knie-

žete a pána, pana Vladislava, uherského a eské-

ho etc. krále a markrabie moravského etc, v pí-

tomnosti urozených pánuov: pana Jana z Liniip-

nice a na Mezeieí. hejtmana markrahsivie mo-

ravského, pana Ladislava z Boskovic, najvyšieho

komorníka markrabstvie moravského, pana Li-

puolta z Krajku a z Cornštejna, najvyšieho su-

dieho markrabstvie moravského, a Johannesa

z Opavy, najvyšieho písae markrabstvie mo-
ravského, pana Beneše z Boskovic a z rné Ho-

ry, pana Jana Povského z Sovince, najvyšieho

sudieho markrabstvie moravského, pana Jana

Berky z Dube na Sternberce, pana Jana staršie-

ho z Lompnice, pana Albrechta z Šternberka a

z Lukova, pana Sigmunda z Dúbravice, pana

Karla a pana Jiíka, bratie z Vlašim, pana

Hynka z Ludanic. pana Václava z Ludanic.

podkomoieho, a pana Petra z Zerotína; ti

svrchupsaní z pánuov, a z vládyk tito: Jakuba

z Šárova a z Krumpsína, hofrichtée markrab-

stvie moravského, Jaroše z Zástiezl a z Morko-
vic. Hanuše Haugvice z Biskupic na Búzov,
Sigmunda Yaleckého z Mírová a Václava Pav-

lovského i z Vitbachu a Bluda z Králic.

Í19. Václav elud z Polovic, jakož jsem ml
díl po nebožtíka otci svém s Janem eludem
z Polovic, strýcem svým vlastním, o zbožie a sta-

tek, tvrz Budkov se vsí i se všiem jejiem píslu-

šenstvím a lidi v Kolndorfé a v Vrbovci a ves

Pobolíkov a v ížoviciech pt lánuov pustých a

pusfotina Holubí Hora, Sedlišt, ves pustá, a

Tisová, ves pustá, i ve všech svrchciech. nábyt-

ciech, za kterýžto díl vzal jsem na oddíl svuoj

od Jana eluda, strýce svého, tisíce zlatých

dobrých uherských úpln zaplacených, protož já.

svrchupsaný Václav, toho statku se odiekám i s

svými erby a budúciemi potomky a všecko právo

své a díl svuoj dávám a pevozuji na lana elu-
da, strýce svého naped psaného, a na jeho erby

a ddin ve dsky vkládám a vpisuji.

120. Margeta a Kateina, sestry vlastnie z Bla-

šejovic, Martinovi z Kunratic a jeho erbóm
dvuor svuoj'-'). jako jest na nm Václavek byl,

s rolí oranú i neoranú, s lesem, s lukami. s past-

vami, s vodami tekutými i netekutými. s mezemi.

s hranicemi, i což k tomu dvoru od staradávna

píslušelo a písluší, nic sob ani našim erbóm
a budúciem práva, panstvie ani vlastenstvie ne-

pozuostavujíce, to všecko vkládáme ku pravému
ddictví.

121. Licek : Lilie a na Hostirádkách dekami
mocné otcovské poruníky Annu z Mrdic, man-
želku svú vlastní, do jejieho stavu promnnie
a Jiíka Kaka z Mrdic a v Uherciech statku

svého všeho, kterýž mám aneb ješt mieti budu.

i dtí svých iním a vím jim, že nad dtmi
mými vrn a práv uiní; a pakli by Pán Buoh
dtí mých smrti neuchoval, tehdy všecek statek

muoj aby spadl na již psanú Annu, manželku
mu. a jestliže by Pán Buoh neuchoval ženy mé
Anny. tehdy ten statek aby spadl na Jiíka Rac-

ka prvé planého a na dti jeho.

122. lan z Úponšic dlám mocné poruníky f. 22

všeho statku svého, což jeho mám anebo mieti bu-

du, mohovitého i nemohovitého, Jiíka a Štpá-

na, bratie vlastnie z Mukodl, tak, aby oni. na-

hoe psaní poruníci. s tiem statkem vrné a

práv uinili sirotku Ctiborovi, synu nebožtíka

Havla Nosislavského z Hotelová; než. neuchoval

li by Pán Buoh smrti nadepsaného sirotk;

bóra, tehdy ten nadepsanj statek má zaostati pi
poruníciech nahoe psaných a na n spadnuti.

123. Heralt Kuna z Kunstátu a na Hodonín
Jiíkovi Rackovi z Mrdic a z Uhec a jeho er-

bóm své vlastnie zbožie a žádnému nezávadné.

puol msteka Arklebova, pravé ddictvie, s lid-

mi platnými i neplatnými, s rolí oranú i m
nú. s robotami i se všemi inži 3

), platy i poplatky,

malými i velkými, užitky a požitky, kterýmiž se

kolvk jmenovati mohu. a s pti tvrti vinohra

duov i s puol hory vinoh radné k tomu msteku
píslušející, v též právo, jakož jsem to sám držal.

i s desátky vinnými, kterýchž jsem sám požíval,

i s horniem právem, s lukami. s pastvami, s past-

vištmi. s rybníky, s rybniištmi, se všemi p

ky. malými i velikými, s vodami tekutými i ne-

tekutými. s polovicí hor. kteréž jsem sám držal.

s lesy, s háji. s chrastmi, s chrastinami, s 1

mi i s doly i s pustinami i se všiem jiným pí-

slušenstvím, což k tomu msteku a k tej

vici od staradávna slušelo i sluší, s mezemi, s

hranicemi, jakož to msteko Arklebov v svých

mezách a hraniciech od staradávna záleží a jest

vymezeno, jakož jsem to sám držal až do

chvíle, nic sob ani erbóm svým na tej polovici

msteka svrchupsaného a jejieho píslušenstvie

žádného práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie tu nezachovávajíc, než to všecko ve deky

vkládám a vpisuji ku pravému ddictví a panství.

l
) Den zahájeni se neudává, ale podle ustanovení

- r
- 1495 (Archiv esky X. str. 317. Kniha Drnovská, str.

22) bylo to nepochybn v nedli po s-eat Kunhut
15. cai 1490.

-1 V Blažejovicích; viz v knize XV. . 174. a 17$.

3
) Tah v originále, od slova iní. mužského rodu.
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jmní, drženi .1 k ddinému požívaní, .1 jestliže

i.\ kde ve dekách komu stálo, mn nebo erbóm

mým, ten vklad tiemto vkladem moím.
124. tnslátu Jeanovi z Pot-

a .1 pani ' e jeho

vlastnie, a jich erbóm a potomkem své vlastnie

a ddictvie, rybník svuoj pod Bolehradici

- jeho plným právem, jakž \ svých mezech a lna

niciech ten rybí a vymen jesi a jak

1 -cm ten r\l>mk -ani držal a požíval i pedkové

moji, nic sob tu na tom rybníce ani erbóm ani

potomkem svým pravá, panstvie ani žádného

vlastenstvie nepozuostavujíce ani zachovávajíce,

.; a vpisuji ku pravému jich d-

dictví, jmní, drženi a k ddinému požívaní.

12^. •'..''• fempniky odieká se svého dílu

svými orlu i všeho práva svého, kteréž jest

ml na vsi Oslavice po otci svém, a to všecko

suje mi Mikuláše z Jan punky, strýce své

ho, a na jeho crhy. nic sob tu. erbóm svým ani

budúciem potomkóm práva nepozuostavujíce.

f.22\. 126. Štefan Rawhenpergar, mštnín víden-

sky. Rozina, manželka téhož Stefana Rawhen-

<a. dcera nebožtíka Henricha Spona. Šte-

fanovi Karnarovi, mštnínu v Um, a jeho er-

bóm i budúcím potomkóm své vlastnie zbožie a

ddictvie, tvrs se vsí, eenú ekovice, - kostel-

niem podaciem, s dvorem, s robotami spravedli-

vými, s rybníky, - rybniištmi, s haltéi, s lid-

mi platnými i neplatnými, - rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvištmi, - potoky,

s mlýny. - mlýništmi, s vodami tekutými i ne-

tekutými, - lesy, - háji, - chrastinami, s horami,

doly. údoliemi, s lovy, s mezemi, s hranicemi i

- vinnými horami i se všiem plným právem a

panstvím a s plným píslušenstvím, což k tej vsi

a tvrzi písluší a v svých mezech a hranicích od

staradávna záleží a vymezeno jest. tak úpln,

jako jsme to sami i pedkové naši dívali a poží-

vali, tu sob ani er1>óm svým a budúcím potom-

kóm práva ani žádného vlastenstvie ani panstvie

nepozuostavujíce ani zachovávajíce, než to všecko

ve deky vkládáme a vpisujeme ku pravému d-
dictví, jmní, držení a k ddinému požívaní.

Meiován a na okraji J[an] z Per[nštejna].

12". Kateina z Marejže Bohuši ze Zvole,

manžela svého, pijímá na pravý spolek na ves

Újezd i na to na všecko, což kde má aneb mieti

bude i k emuž právo má aneb mieti bude.

128. Barbora z Marejže Jana z Osean, man-

žela svého, pijímá na pravý spolek na tvrz a na

ves Rudolec i na to na všecko, což kde má aneb

mieti bude i k emuž právo má aneb mieti bude.

129. Barto z Radkoza a z Rosieky Janovi

z Oscan 1

) a jeho ddicóm své vlastnie zbožie a

ddictvie, dvuor svuoj tu v Rosiece se dvma
lány, s lidmi, s platy, s podsedky, - sadem, s ro

botami, - rybníky, - potoky, - lesy, s chrastina

nu, > lukami. - pastvami, - roli oranú 1 neoranú.

- horami 1 s doly 1 - tiem se všiem, co/, k tomu

svrchupsanému zboží ve vsi 1 na poli písluší,

v týchž mezech a hraniciech, jako/ jsem sám dr-

žal, s plným panstvím, nic sob na tom tni svým

erbóm nepozuostavuje, ve deky vkládám a vpi-

suji ku pravému ddinému držení a požívaní.

130. Léta narozenie Syna Božieho tisícieho

ptistého, druh nedli \ pust [15. bezna 1500]

držán jest snm panskj v mst Urn. na nmž
-edh jsú súdíce tito páni dole psaní a duostojný

\ Bože otec a pán, pan Stanislav, biskup "1"

múcký, pan Jan z Lomnice na Mc/iicéie. hajt

man markrahstvie moravského, pan Ladsla\

z Boskovic, najvyšie komorník markrahstvie ni"

ravského. pan Lipuoll z Krajku, najvyšie sudí

téhož markrabstvie, pan Beneš rnohorský

z Boskovic, pan Jan Povský z Sovince etc, pan

Albrecht z Šternberka, pan Zigmund / Dúbra-

vice, pan Karel z Vlašim, pan Jiík z Vlašim,

pan Hynek z Ludanic a pan Václav z Ludanic,

podkomoie markrahstvie moravského; a z vlá-

dyk tito: Hanuš Haugvic z Biskupic, Jaro-

z Zástizl. Blud z Králic a Václav Pavlovský

z Vitbachu.

List na desátek bluinský.

131. My Vladislav, z božie milosti uhersky a f.23

e>ký etc. král, markrabie moravský, lucembur-

sky a slezské kníže a lužický markrabie etc,

oznamujem tiemto listem všem, že pistúpil jest

ped nás urozený Ladslav z Boskovic, vrny náš

milý, a ukázal jest nám list na pargamen s visu-

tými peetmi, celý a neporušený, kterýžto li-t

dán jest urozenému nkdy Jaroslavovi z Bosko-

vic, bratru téhož Ladslava, od poctivých opata.

pevora i ode všeho konventu kláštera zdár-

skho, a pi tom prosil jest nás již psaný Ladi-

slav, abychom jej pi to>n suostaviti a jemu to-

ho listu potvrditi ráili, kterýžto list slovo od

slova takto se vypisuje:

My, knz Linhart opat, knz Jindich pevor.

knz Vít klíník i vešken konvent kláštera ždár-

ského, oznamujem tiemto listem pede všemi

zjevn, ped kýmž ten neb túce slyšán bude. že

znamenavše velikú záhubu, záštie a mnohých

zboží a požitkuov kláštera našeho zavedenie a

zástavy, skrz kteréž týž klášter den ode dne k

vtším škodám pichází, chtiece jej od dalších

M Za tím petržené slovo své.
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záhub a zkazí konen uvarovati a nco sob a

témuž klášteru našemu zase pivésti a vyplatiti,

ješto od mnoha let s naší velikú škodu od nho
odešlo a zastaveno bylo. s dobrým rozmyšleni a

rad velebných otcv, starších našich, majíce k

lamu zvláštnie pivolenie najjasnjšieho kniežete

:i pána, pana Matyáše, uherského, eského etc.

krále a markrabie moravského etc, a k tomu

.v povolením osvíceného kniežete a pána, pana

Viktoryna, kniežete minsterberského, opavského

a hrabie kladského etc, fundátora našeho klášte-

ra, s urozeným panem Jaroslavem z Boskovic,

najvyším komorníkem cúdy olomúcké a kanclé-

em královstvie eského, o desátky naše vinné i

obilné a dvuor poplužný s kostelním podacím ve

vsi Bluin takovúto smlúvu jsme uinili, še jsme

jemu a jeho erbóm prodali a mocí listu tohoto

prodáváme všecko právo naše, kteréž k tomu ke

všemu kterak koli máme, za tisíc zlatých uher-

ských, kteréž nám hotové dal, ~ kteréhožto tisíce

zlatých polovice, totižto pt set zlatých, msteko
jménem Mstec a ti vsi k tomu píslušející,

s rybníky, s lesy a jinými píslušnostmi, ješto

dávno od kláštera bylo odešlo, vyplatiti máme a

druhých pt set zlatých na jiné puožitky klášter-

ské obrátiti. A protož témuž panu Jaroslavovi

z Boskovic a jeho erbóm a potomkóm všecku

svú spravedlivost a právo, kteréž k tomu máme
aneb mieti móžem, spuolu s hlavními listy i se

všiem právem prodali jsme a dali a tiemto listem

mocn prodáváme i s dobru vuoli tiemto listem

dáváme sami od sebe i od budúcích opatuov a

konventa téhož kláštera našeho ku pravému jm-
ní a požívaní, slibujíce naší dobru vierú tiemto

listem na to se nikdy na vky žádným právem

duchovním ani svtským, ani kterým jiným oby-

ejem netáhnuti ani toho kdy naiekati ; a jestliže

by kteí listové od krále Václava uch kteí jiní

královští neb markrabští neb jací kolvk ode mne,

nynjšího knze Linharta, opata ždárského, i

konventa nynjšieho i budúcích opatuov kde na-

lezeni byli na ty desátky vinné i na to právo, kte-

réž v Bluin mli jsme. ty všecky listy tiemto

listem naším moíme a v nive obracujem, všakž

desátku obilnému, k nmuž fará bluinský prá-

vo má, i jiným jeho spravedlivostem bez škody

a umenšenie. Tomu na svdomie prosili jsme

osvíceného kniežete, knze Viktoryna svrchu-

psaného JMti, jakožto fundátora, že peet svú

k tomuto listu ráil rozkázati pivsiti, a my.

opat, pevor i konvent svrchupsani, také peeti

naše k tomuto listu pivsili jsme. Dán v Opav
léta Syna Božieho od narozenie tisícieho tyr-

stého osmdesátého tvrtého, v sobotu ped ho-

dem slavným Svatých tí králuov fl. ledna 1484].

My hlediece k tomu. že jmenovaný Ladislav

k nám se jakožto ku pánu svému ddinému ve

všech vcech vrn a stále zachovává, s dobrým
rozmyslem a radii vrných našich, mocí králov-

skú a jakožto markrabie moravský svrch" dote-

ného listu ve všem jeho znní potvrdili jsme a

tiemto listem potvrzujem, všecko právo tiemž

listem svdšiecí na jmenovaného Ladislava a na

ddice jeho pevodíce a penešejíce1

), a pi tmu
pi všem. což svrchu položený list v sob drží a

zavierá, téhož Ladislava a ddice jeho zuostavu-

jem milostiv tak, aby oni to všecko, na ten

list svrchu položený svedší, jmli, drželi a toho

požívali bez našie i budúcích našich, králuov

eských a markrabí moravských, i všech jiných

lidí všeliké pekážky. Tomu na svdomie peet
naši královsko kázali jsme pivsiti k tomuto

listu. Dán v Budíne v úterý ped svatým filjiem

[31. srpna 1490], léta božieho tisícieho tyrstého

devadesátého, království našich uherského v prv-

niem lét a eského ve dvadeátém.

Tohoto listu vkládaní ve deky dáni jsú pošlo

vé od pana hejtmana, pana Jana z Lompnice a

na Mezeieí. pan Karel z Vlašim a pan Hy-
nek z Ludanic.

Petrhán a na okraji J[an] z Pfernštejna].

1"52. My Vladislav, boží milosti uherský, eský. f.23v.

dalmacký, charvatský etc. král. markrabie mo-
ravský, lucemburský a slezské knieže a markra-

bie lužický etc, oznamujem tiemto listem všem,

že jsme prošeni jménem slovutného Sigmunda

Krokvicara z Nové Vsi, jakož nkdy urozený

Puota z Lichfenburka a z Bietova propustil jest

z manstvie jeho. Sigmunda, kteréž jest na

Lubnici jml, abychom k tomu povolenie naše

dáti 1 toho potvrditi ráili, jakož pak ukázán jest

nám8
) dostatený vidimus téhož listu pod peetí

urozeného Lipuolta z Krajku, najvyšieho sudie-

ho markrabstvie moravského, vrného našeho

milého, kterýžto kázali jsme slovo od slova

v tento list náš vepsati, kterýž svedší takto:

Já Lipuolt z Krajku na Cornštejn. najvyší su-

dí markrabstvie moravského, vyznávám tiemto

listem obecn pede všemi, ktož jej uzie neb

túce slyšeti budu. že jsem vidl list na parga-

men s peetmi visutými, celý a neporušený.

kterýž jest dal na manstvie urozený pán. pan

Puota z Lichtenburka a z Bietova dobré pamti

urozenému vládyce Sigmundovi Krokvicarovi

z Sov Vsi a na Lubnici. kterýž se slovo od slo-

va takto píše:

Tá Puota a z Lichtenburka a z Bietova i s svý-

mi erby a budúciemi vyznávám tiemto listem

obecn pede všemi, ktož jej uzie anebo túc

slyšeti budu. tak jakož jsem jml manstvie na

') Tak v originále. -) Za lim petržené slovo lišt.
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> tmi lán) i s lesem Rudicem,

.í filtr. f i St

všiem píslušenstvím, coi k tomu zboží písluší,

• ie mám, ,v P»-

mn,
svrchupsanému P toho manstvie službu

inil a na ka Martina mi hus dával,

i vzhlédl jsem na svrchupsaného Sigmunda jeho

mi uinil /'ií. svrchupsanj

• rchupsaného Sigmun-

slúžiti mohl

z toh svrchupsaného, komu/ chce a

jemu by se líbilo, a tu svrchupsanú hus / toho

i mn ani budúcím mým. Protož já,

svrchupsanj Puota, i s budúciemi svými mocni

se toho manstvie na svrchupsaném zboží odie-

kám ij z<šeliké právo, kteréž jsem na tom ml,

Ustrni mým moím a svrchupsanému Sig-

mundovi i erbóm jeho takové právo mé mocn
tiemto listem inýni dávám, že já. svrchupsaný

Puota. ani moji crhové a potomci na svrchupsa-

ném zboží a manství žádného práva více mieti

nemáme, než aby svrchupsaný Sigmund i s erby

jeho mohl to svrchupsané zbožie své držeti, od-

býti, (iáti a prodati jakožto své vlastnie ddic-

tvie; a všecko to právo mé svrchupsanému Sig-

mundovi i erlx'im jeho na svrchupsané sbi

manstvie, totižto na <lro dvoáky v Mešoviciech,

na kterýchž jsem manstvie ml, jemu postupuji.

aby již svrchupsaný Sigmund i s erby jeho k to-

mu manství svrchupsanému to všecko právo ml,
tak jako/ jsem já, svrchupsanj Puota, to sám

držal a požíval. Tomu na svdomie já, svrchupsa-

ný Puota. svú vlastní peet pivsiti jsem kázal

k tomuto listu a pro lepší jistotu a potvrzenie

vcí svrchupsaných piprosil jsem urozených pa-

Mikuláše z Zahrádek a na Hobzi, Mikuláše

Krokvicara z Nové Vsi a z Pieseného, Václava

Divuoka z Poepic a /. Luky, Václava z Men-

hartic. Jana Šasovského ze Mštnic, že své vlast-

nie peeti vedle mne pivsili k tomuto listu na

svdomie, jenž jest dán a psán na Jempnici v pá-

tek ped svat pannu Margetú [12. ervence

1493]. léta od narozenie Syna Božieho tisícieho

tyrstého devadesátého tetieho poítajíce.

Tomu na svdomie svú vlastní peet dal jsem

piložiti k tomuto listu. Datum Czornsstein

feria quarta ante festm sancti Viti [12. ervna

1499], annorum Domini millesimo quadringente-

simo nonagesimo nono.

I jsúce k jeho prosb milostiv naklonni,

s jistým naším vdomím a s rad vrných našich

potvrdili jsme toho a tiemto listem potvrzujem,

chtiece tomu. aby on, Sigmund, i jeho budúcí toho

všeho, což v tom listu vepsáno jest, užívali a d-
din držali bez pekážky našie i všelikterakých

jiných lidí, pikazujíce hejtmanu markrabstvie

moravského .1 najvyšiemu komorníku .1 najvyšie

mu sudiemu 1 jiným úedníkóm desk téhož mai

krabstvie moravského, nynjším 1 budúcím, vi

ným našim milým, kdj kolvk od již psaného

Sigmunda neb od ddicuov jeho a budúcích požá

dáni budete, abyste lisí tento náš, ád práva za

chovávajíce, ve dekj zemské vepsali a vložili be2

/matku a všeliké odpomosti, romu na svdomie
peet naši královskú k listu tomuto pivsiti jsme

kázali. Dán na Budíne v pátek po svatém Víte

[21. ervna 1499], léta od narozenie Syna Božie

ho tisícieho tyrstého devadesátého devátého a

království nasuli uherského devátého a eského

dvadcátéhi 1 1 isméhi 1 léta.

Tohoto listu ve deky vkládanie dáni jsú poslu

vé od pana lana z Lompnice a na Mezeieí,

hejtmana markrabstvie moravského, pan Sil;

mund Osovský z Dúbravice a pan Karel z Vla-

šim.

f>>. M_\ Vladislav, z božie milosti uherský a '•24

eský etc. kiál a markrabie moravský etc, ozna

mujem tiemto listem všem, že všecken nápad

náš íi právo naše, kteréž jest na nás jakožto na

krále eského a markrabie moravského pišlo a

pipadlo po smrti iež kolvk a kterak kolvk

ke vsi Tebeticóm a ke vsi Vští, ležieciem

v markrabství našem moravském, se všemi tch

vsí platy, puožitky a píslušnostmi spravedlivý

mi slovutnému Václavovi z Marejže a jeho er-

bóm ku pravému a ddinému držení a požívaní

dali jsme tak. aby oni ty vsi jmenované jmli,

držali a jich požívali tiemž všiem právem, kteréž

lest píslušelo tm osobám, po kterýchž jest ta

vc na nás pišla a pipadla, a to bez našie i

všech jiných lidí všelijaké pekážky, pikazujíce

hejtmanu již psaného markrabstvie i také komor-

níku a sudiemu cúdy brnnské, aby oni již psa-

nému Václavovi a jeho ddicóm ve deky zemské

svrchu dotené cúdy vložili beze všie odpomosti;

však/, proto cheme, aby toto dánie naše bylo bez

újmy každému na jeho spravedlnosti, a také,

ktož by tento list jml s již psaného Václava

nebo ddicuov jeho dobru vuolí a svobodnu.

cheme, aby tomu píslušelo plné právo všech vcí

svrchupsaných. Tomu na svdomie peet naši

královskú kázali jsme pivsiti k tomuto listu.

Dán na Blehrad v úterý den svatého Matúše,

apoštola božieho a evangelisty 121. záí T490J,

léta božieho tisícieho tyrstého devadesátého,

království našich uherského prvnieho léta a eské-

ho dvadeátého.

Tohoto listu vkládanie do desk dáni jsú poslu

vé od pana hejtmana, pana Jana z Lompnice a

na Mezeieí, pan Jindich Bietovský a pan La-

dislav Yeitmilner.
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List na Vranov.

134. M\ Vladislav, z božie milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, markrabie

moravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc, oznamujem listem tiemto všem,

jakož urozený Henrych z Lichtenburka a z Bie-

tova, vrnj náš milý, má a drží hrad Vranov

s jeho píslušenstvím v nkterých zápisiech ped-

kuov našich, králuov eských a markrabí mo-

ravských, i prosil jest nás týž Henrich, abychom

jemu, erbóm a budúciem jeho ten hrad Vranov

k ddictví dáti ráili. My zpraveni jsúee, že ten

hrad Vranov s svými píslušnostmi jest dobe
vysokými zápisy u velikej summ zapsán a za-

vázán, ješto by tžce mohl z tch zápisuov vy-

placen býti, a také hledíce k vrným a ustavi-

ným službám téhož Henricha a synuov jeho,

kteréž nám inili, iní a initi nepestávají, a

potom tiem lépe aby mohli a mli nám slúžiti,

ím nás milostiv]šieho k sob poznají, s dobrým

rozmyslem a rad vrných našich, moci králov-

skú a jakožto markrabie moravský témuž Henri-

chovi, erbóm i budúcím jeho dali jsme a tle min

listem dáváme již psaný hrad Vranov s mste-
ky, vesnicemi, lidmi kmetciemi, ddinami, s luka-

mi, lesy, rybníky, mlýny, ekami, robotami, kostel-

ními podaciemi, kury, vajci, lovy a konen se

všemi píslušnostmi a všelijakými poplatky a

puožitky, což k témuž hradu Vranovu píslušie,

nic ovšem nevymieujíce ani pozuostavujíce, a to

ddin a vn tak, aby týž Henrich. erbové i

budúcí jeho ten hrad Vranov se všemi jeho pí-

slušnostmi i také s celým a plným panstvím

mli, drželi a jeho požívali ddicky tiemž všiem

právem, jako jiní páni a rytierstvo
1

) v markrab-

stvie moravském svých hraduov ddiných a

svobodných požívají s jich píslušnostmi, a jej

aby dáti, prodati, zastaviti neb smniti a s ním

aby uiniti mohli, což by se jim zdálo a líbilo,

jakožto s svým vlastním ddictvím, a to bez

našie a budúcích našich, králuov eských a mar-

krabí moravských, i všech jiných lidí všeliké

pekážky, nynie i po vné asy budúciech; pi-

kazujíce hejtmanu, najvyšienr) komorníku a

sudiemu markrabstvie moravského, nynjším i

budúcím, když by požádáni byli od téhož Hen-
richa, erbuov neb budúcích jeho, aby tento list

f.24v. ve deky zemské brnnské vložili, tak aby ui-

nili bez všeliké odpornosti. A ktož by list tento

ml s již psaného Henricha, erbuov neb budú-

cích jeho dobru vuolí a svobodnu, chcem, aby

tomu píslušelo plné právo všech vcí nahoe i

dole psaných. Tomu na svdomie peet naši

královská k listu tomuto pivsiti jsme kázali.

Dan na Budíne v pátek po svatém Valentin

1 1 =,. února i-jyyj, léta božieho tisícieho tyrstého

devadesátého devátého a království našich uher-

ského devátého a eského dvadeátého osmého.

Tohoto listu vkládanie ve deky dáni j-i

sl<>\é od pana hejtmana, pana Jana z Lompnice

a na Mezeieí, pan Heralt Kuna z Kunstátu a

pan Ladislav /. Veitmile.

Oderení.1
)

135. Jindich z Lichtemburka a na Bitoví

odekl se všeho svého práva, kteréž jest ml
k zámku Vranovu s jeho píslušenstvím po otci

jeho Herrichovi z Lichtmburka, sám od sebe i

od erbuov svých.

136. Petr Mrakeš z Noskova, jakož jsem jml
díl na tvrzi Budišov i na tom na všem, což mi

jest se bylo dostalo na muoj díl po otci mém,
nebožtíku Petrovi Mrakšovi z Noskova, neb

po kémž koli a jakž koli, prodal jsem Janovi

Mrakšovi z Noskova, bratru svému, a jeho er-

bóm za puol tvrtá tisíce zlatých dobrých uher-

ských mn úpln zaplacených, a protož já,

svrchupsaný Petr, toho všeho dílu svého tiemto

vkladem se i erby své odiekám a všecko právu

své a díl svuoj dávám a pevozuji na Jana

Mrakše, bratra svého, a jeho erby a potomky a

ddin ve deky vkládám a vpisuji.

137. Jiík Racek z Mrdic a z Uhec Johanku

z Nítkovic, manželku svú, iní mocná porunicí

dtí svých i všeho statku svého, kterýž má a

mieti bude.

138. Beneš z Strážova Smila z Mladoovic a

jeho erby na svá polovici, kterúž mám tu v Strá-

žov, i s tiem se všiem, což k tej polovici pí-

sluší, kteréž v držení jsem. i na to na všecko,

což mám aneb mieti budu, pijímám na pravý

spolek.

Mešován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

139. Jan Komo z Bezdkova Kištoforovi

z Hrochova a jeho erbóm zbožie a ddictvie své.

Boíkovice se dvorem a lidmi platnými i ne-

platnými, s inžemi, poplatky, s rolí oranú i ne-

oranú, s Inkami, s pastvami, s pastvištmi,

s rybníky, s vodami tekutými i stojatými, s ho-

rami, s dolinami, s lesy. s háji i s pustinami a

se všemi poplatky a požitky, jakž kolvk mohu

jmenovány býti, i s jiným se všiem panstvím a

píslušenstvím, což k tomu dvoru Boíkovskému

se vsí od staradávna píslušelo a písluší, i

s tiem se všiem. cos jsem na Urbánkovi vyfrý-

od Šamíkovského dvoru, a pokudž by

') Tak v originále.

'-') Nad m jest petržené písmeno u.

•') Tento nadpis

134-

zápis jest psán jinou rukou než
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rybník ti>|nii mohl, když by dodlán byl, a spla>

volnj pi tej stran od šamíkovského dvoru abj

voln jiti mohl, s mezemi, s hranicemi, ja

ie svrchupsané >"1 staradávna v svých me-

.. hraniciech záleží a jes( vymezeno, s kury.

- vajci i se všiem plným právem, panstvím a

pislušenstv im, n sám to di žal a

t

«

>Ii« » užíval, nic sob, erbóm svým na tom práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nezachovávaje,

- .1 vpisuji ku pravému ddiné
mu jmní, jich držení a požívaní,

f. 2^ 140. hari z Harru 1 s svými erby a budú-

ciemi potomkj Vilémovi s Pernštejna, najvyšie

mu hofmistru královstvie eského, a jeho erbóm

i budúcím potomkóm lidi své vlastnie a ddiné
ižánkách, usedlé na gruntiech, 1 s pustinu,

1 tu ml, dva lovky usedlá, jednoho

na dvoe platném a druhého na lan a tetí

pusty podsedek se všiem píslušenstvím, což

k tomu dvoru od staradávna píslušelo a pí-

sluší a jakož v svých mezech a hraniciech záleží

n jest vymeno, s roli oránu 1 neoraná, s lesy,

- chrastinami, s cestami, s mezemi, s hranicemi,

s pastvami 1 s pastvišemi, s vodami tekutými i

netekutými, s horami i s doly i se všiem plným

právem a píslušenstvím, jakož to svrchupsané

zbožie a ddictvie od staradávna v svých me-

zech a hraniciech záleží a jest okršleno, tak ja-

kož jsem to sám držal nebo pedkové moji. nic

tu ani svým erbóm ani budúcím potom-

kóm svým práva ani kterého vlastenstvie nepo-

zuostavujc. než to všecko ve deky vkládám a

vpisuji ku pravému ddictví, jmní, držení a d-
dinému požívaní.

L141. Léta od narozenie Syna l!o>ielio tisí-

cieho ptistého ped Vyvýšením svatého kíže

Iped i.f. záí if,oo
1

)] držán jest snm panský

obecní v mst Brn z rozkázanie a povolenie

najjasnjšieho kniežete a pána. pana Vladislava,

uherského a eského etc. krále a markrabie

moravského, skrz urozené pány, pana Jana z

Lompnicc a na Mezeieí. hejtmana markrab-

stvie moravského, pana Ladislava z Boskovic.

najvyšieho komorníka markrabstvie moravské-

ho, pana I.ipuolta z Krajku, najvyšieho sudieho

téhož markrabstvie, a Johannesa z Opavy, naj-

vyšieho písae zemského, v pítomnosti duostoj-

ného v Bože otce, pana Stanislava, biskupa olo-

múckého, a urozených pánuov: pana Jindicha

z Lipého, najvyšieho maršálka královstvie es-

kého, pana Jana staršieho z Lompnice, pana

Albrechta z Šternberka, pana Sigmunda z I)ú-

bravice, pana Jiíka 1 Vlašim, pana Hynka z

1 udanic, pana Václava z Ludanic .1 pana Petra

z Zerotína, a urozených vládyk; Jakuba z šá

rova, Sigmunda Valeckého z Mírová. Bluda /

Králic a Václava Pavlovského z Vitbachu

142. Jindich Libého, najvyší maršálek krá

lovstvie eského, Bohunce 1 Pernštejna, manželce

svj vlastnie. de^et tisíc zlatých uherských, /a

každj zlat) poítajíce po tidcieti groši bielých

eských stiebrných rázu pražského, vna jejieho

na svém vlastniem ddictví, istém, svobodném,

žádnému nezávadném, jmenovit na Kurdjové,
na Kobylém, na rybníce Jezee, mi Pavloviciech,

na rybníku Pavlovském, na Zajeiem, což tu

mám, na Brumoviciech, na Šakviciech i na

všech užitciech 1 požitciech, kterými se jmen)

jmenovati mohu, k tm všem píslušejících" 1.

:v deky zemské- vkládám a vpisuji ku pravému

vnnému právu. Píjemiem sám se iní všiem

statkem svým. kterýž má aneb nneti bude.

14>. Lidmila z Olbratnic a se Lhoty Jindicha f.25v.

Lechvického z Zástiezl, muže svého, pijímá na

pravý s^olrk na tvrz Lhotu, na ves Lhotu, na

ves Štpánovice, na ves Kluov, na ves Lipník

1
s kostelním podacím, <o/i; jeden lán*) v

duncu>*) i na všecko píslušenstvie, což k tm
zbožiem a všem od staradávna písluší neb pí-

slušelo, a na to na všecko, k emuž právo mám
aneb mieti budu.

144. .-Juna z Vilémoviek Kateinu, dceru

SVÚ, a Jiíka, .zet svého, a erby jejich pijímám
na pravý spolek na dvuor v Vilémovikách, kte-

rýž mám po otci svém a predciech mých. i na to

na všecko, což k tomu dvoru od staradávna

písluší a sama toho nynie v držení jsem.

145. Anna Šeborovská ze Svratky Jana, bratra

svého, a Jana. švagra svého, a Ventuše pijímá

na pravý spolek na vno své, kteréž má zapsané

dekami od Jiíka Šeborovského, muže svého, na

to na všecko, k emu koli právo má.

Mfežován ,/ na okraji Lad[isla]v \v, Boskovic].

146. Lipuolt, najvyší sudí. a Jindich, bratie

vlastní - Krajku. Adamovi z Bakovic a z Po-

lice a jeho erbóm své vlastnie zbožie a ddictvie,

puol pata lánu a pustý lán s sadou ve vsi Kost-

níciech s rolí i s Inkami i s lesem, jakož leží

v žleb pode vsí, i s vodami i s tiem lesem, ja-

ko/ -love Dúbrava, kterýž leží nade vsí. i s tiem

se všiem. což k tomu již jmenovanému zboží

písluší, nic sob ani erbóm svým ani budúcím

potomkóm práva, panstvie ani vlastenstvie ne-

zachovávajíce, tak jakož jsme to sami držali,

ve deky vkládáme a vpisujem ku pravému ddic-

tví, k jmní, k držení a ddinému požívaní.

*) nepochybn v nedli /.;. zái.

-) V orig. píslušejícím.

') Touž rukou nad ádkem.
*) tfa okraji Lad[isla]v [z Boskovic].
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147. Sigmund ze RHšovic1
) Jindichovi Hru-

zovi n Strachovi, bratiem vlastniem ze Rtišo-

ric
1

). i jich erbóm zbožie ;i ves Lesonice*) s pla-

tem penžitým i se všemi ]>' >žitky, s vodami te-

kúcími i netekúciemi, s studnicemi, s háji. s sa-

dy i se všemi kovinami, s lukami. s pastvišt

mi. s pastvami, s lovy, s hony, s rolí oranú i ne-

oranú. s poplatky, s užitky ve vsi i na poli a

prost s plným panstvím, jakož to zbožie v svém

práv a v svých mezech a v hraniciech od stara-

dávna záleží a jakož otec muoj a já po nm
držal, to všecko i tu již jmenovánu ves se všiem

píslušenstvím, nic sob ani svým erlxnn neza-

chovávaje, ve deky vkládá a vpisuje ku pravému

ddictví, jmní, držení a ddinému požívaní.

Pfetrhán a na okraji J[an] z P[ernštejna],

L,148. .Léta od narozenie Syna Božieho tisí-

cieho ptistého prvnieho držán jest snm v m-
st Brn z vuole a rozkázanie najjasnjšieho

kniežete a pána. pana Vladislava, uherského,

eského etc. krále a markrabie moravského, dru-

h nedli v puost [~. bezna 1301J, na nmž jsú

sedli súdíce tito páni: duostojný v Bože otec a

pán, pan Stanislav, biskup olomúcký, pan Jan

z Lomnice na Mezíie. hajtman tnarkrabstvie

moravského, pan Ladslav z Boskovic, najvvšie

komorník markrabstvie moravského, pan Li-

puolt z Krajku, najvvšie sudí téhož markrab-

stvie, pan Beneš Crnohorský z Boskovic, pan

Zigmund z Dúbravice. pan Karel z Vlašim.

pan Jiík z Vlašim, pan Hynek z Ludanic a pan

Václav z Ludanic, podkomoie markrabstvie mo-

ravského; a z vládyk tito: Jakub z Šárova, hof-

richté markrabstvie moravského. Hanuš Haug-

vic z Biskupic, Zigmund Valeky z Mírová, Blud

z Králic a Václav Pavlovský z Vitbachu.

1.26 149. Jan z Králic, jakož m jest na spolek

dekami pijala máti má, paní Dorota z Žeravic.

podlé jiných bratruov mých na vno své, kteréž

mla na Hlubokém, na Lhoticicch, na Jakubov,

i na ddinú ves Jcdov, toho všeho práva já se

odiekám a na to se vn viec nemám navraco-

vati ani erbové moji. neb jsem to prodal právo

své strýci svému Vítovi z Králic.

150. Jiík Racek z Mrdic a z Uhec Protiv-

covi z Zástiezl a z ejkovic a jeho erbóm horu.

jménem Zadní Nusperg, s lesy. s chrastinami,

s mezemi, s hranicemi i se všiem píslušenstvím,

což k tej hoe od staradávna píslušie a záleží

v svých mezech a hraniciech. tak úpln, jakož

jsem to sám držal a požíval i moji pedkové, se

všiem právem a panstvím i píslušenstvím, nic

sob na tej hoe ani svým budúcím práva ani

panstvie ani vlastenstvie nezachovávaje, než t<>

všecko ve deky vkládám a vpisuji ku pravému
ddictví, držení a požívaní.

MeSován a na okraji Lad[isla]v |z Boskovic],

List na ve- Trpíovice.

151. My Vladislav, z božie milosti uherský,

eský, dahnacký. charvatcký etc. král, markra-
bie moravský, lucemburské a slezské knieže a

lužický markrabie etc, oznamujem tiemto listem

všem, že jest na nás vznesl urozený Burian

z Lichtemburka a z Bietova, komorník, náš vr-
ný milý, pipomínaje nám, jakož jsme jemu, otci

a bratiem jeho zbožie bietovské a vranovské se

všiem jejich píslušenstvím z manstvie vynieti a

vysvoboditi a k ddictví dáti a zapsati ráili, že

jsú ješt jedné vsi, kteráž také k témuž zboží

bietovskému píslušie a kteráž nynie má a drží

slovutný Václav Klúzal z Rynarce, jménem
Trpieovice, v ten poet vsí nevložili a neve-

psali, prose nás, ponvadž jest vždycky od stara-

dávna k témuž zboží píslušela, abychme ji také

podlé jiných vsí k ddictví dáti a vysaditi ráili.

K kterejžto prosb naklonni jsúce pro služby

nadepsaného Buriana, otce i bratrie jeho, kteréž

jsú nám inili a initi nepestávají, s dobrým roz-

myslem a naším jistým vdomím, mocí králov-

ská a jakožto markrabie moravský vyali jsme

túž ves Trpieovice -e všiem a všelijakým jejiem

píslušenstvím ze všech a všelijakých povinností

manských a tiemto listem vynímáme a prázdnu')

iníce ku pravému a svobodnému ddictví vysa-

zitjem tak. že odtud viece nám ani budúciem na-

šim, králóm eským a markrabiem moravským.

žádných manských povinností initi nemají a ne-

budu nynie a potomn, než mají to hned od to-

hoto asu ddin mieti, držeti a požívati tak a

tiem obyejem, jakžto jiní obyvatelé téhož mar-

krabstvie svých ddiných vsí požívají a požívati

mohu, nynie i na budúcie vné asy, a to bez na-

šie, budúcích našich, králuov eských a markra-

bí moravských, i jiných všech lidí všelijaké pe-

kážky, porúejíce hejtmanu, najvvšiem komor-

níku a sudiem markrabstvie moravského, vr-

ným našim milým, abyste, když koli od držitele

svrchupsané vsi požádáni budete vo kladenie vsi

té do desk zemských, abyste ji jemu i s tiemto

listem naším, ád práva zachovajíce, ve deky

zemské, k kterýmž píslušie, k ddictví vložiti a

vep>ati rozkázali a toho jina neinili, bez zmatku

') V orig. z Ertišovic.

2
) L opraveno touž rukou

s
) V orig. padnu; prázdnu se te u J.Teige. Registra

krále Vladislava II. z let 1408-1502, Archiv eský XVIII.

. 331, str. 105.
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elijaké odpornosti. romu na svdomie peet

naši královsko k listu tomuto pivsiti jsn

l >án na Budíne v pátek pi Marge

tll 1

,

íeho tisicieho tj r

•.lili" devadesátého devátého a království našich

uherského devátéhoa eského dvadcátého osmého.

Ex commissione propria Majestatis Regie.

rohoto listu vkládanie ve deky dáni jsú pošlo

d pana hejtmana, pana Jana z Lompnice a

• ni Jiík Dsovský, pan Václa\

danic.

\.2h\. 152. atky odieká se všeho práva

. \4alej SvraU e, sama od

od erbuov svých, a jestliže b) jie kde ve

li svdšilo, tiemto se vkladem toho odieká

a odpisuje.

{",. Miliína všeho práva svého vin-

ného, kteréž jest mla na vsi na Moravci na šest-

nádeti lanech ií na vsi Jempnice na puol tetiem

lanu. tuho všeho svého práva tiemto vkladem od

pisuje se a odieká.

1^4. fan z Lompnice a na Mezeieí, hejtman

markrabstvie moravského, Janovi Dápo

z isté Studn a jeho erbóm ddictvie sv<

Ustupovice se dvorem, se vsí, s vinohrady, s po-

plužím i s lidmi platnými 1 neplatnými, - rolí

oranú i neoranú, s rybníky, s rybniištmi, s po-

toky, S lesy, s chrastmi, S mezemi i S hranicemi.

- horami 1 - doly, s Inkami 1 s pustinami, s pásl

vámi, s pastvištmi i s jiným plným právem a

panstvím a starodávním píslušenstvím 1 se vše-

mi užitky a požitky starodávními, kterými/ koli

jmény mohu jmenován) býti, nic sob tu ani

svým erbóm práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie nepozuostavujíce ani zachovávajíce, než to

všecko ve deky vkládám ku pravému ddictví.

jmní, držení a ddinému požívaní.

Petrhán a na okraji J[an] z Plernštejna].

155. Léta Pán tisicieho ptistého prvního,

v pondlí po Xarozenie Matky Boží / r ;. záí

1 501] držán jest snm panský v mst Brné

za úadu urozených pánuov, pana Ladslava

z Boskovic, najvyšieho komorníka, pana Lipuol-

ta z Krajku, najvyšieho sudího markrabstvie mo-

ravského, a Johannesa z Opavy, najvyšieho písa

e zemského, a na tom sudu sedli sú: duostojný

u Bože otec. pan Stanislav, biskup olomúcký, a

urozenie páni, pan Jan z Lomnice na Meziieie,

hajtman markrabstvie moravského, pan Jindich

z Lipého, najvyšie maršálek královstvie eského,

pan Beneš rnohorský z Boskovic, pan Sigmund

z Dúbravice, pan Jan Povský z Sovince. pan

Albrecht z Šternberka, pan Karel z Vlašim, pan

Znata z Lomnice, pan Jiík z Vlašim, pan Pro-

kop Zajíma z Kunstátu, pan Václav z Ludanic.

pan Imdich lunkl i Brnika, pan Petr 7 Zero

ima. a \ vládyk Jakub z šárova, hofrichté ma
krabstvie moravského, Hanuš Haugvic z Bisku

pic, Blud / Králic a Václav Pavlovskj 2 Vil

bachu.

156. Zich Krokvicar Sové Vsi Lipuoltovi f-2<T

; Krajku a na Cornštejn .1 erbóm jeho své vlasl

mé zbožie a ddictvie, tvrz Lubnici se tmi lány a

-•e tmi podsedky, s potokem od lávky až k stá>

ku a puol stávku - lesem Rudicí, ve vsi v Mirow
i iech tyi a dvadceti tvrti a puol tvrti, dvuor

v Mešoviciech a puol druhého dvora v Trsiciech,

puol druhého lánu roh-, kteráž slov Mesovští

dielové, potí Rancieovem, s rolí oranú i neora

nú, s lukami. 5 pastvami, pastvištmi, s horami.

^ doly, v lesy, - háji, s chrastinami, s kovinaml,

- lovy, s hony, s mezenu, s hranicemi, s lidmi

platnými 1 neplatnými, s robotami. - užitky a po

žitky 1 se všemi poplatky, v vodami tekutými i

netekutými 1 se všiem plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakož to zbožie svrchupsané od

staradávna v svých mezech a hraniciech záleží a

vymezeno jest. nic sob ani erbóm svým ani bu-

dú( mi potomkóm práva, panstvie ani kterého vla-

stenstvie nezachovávaje, ve deky vkládám a vpi

suji ku pravému jeho ddictví a ddinému drže-

ní a požívaní.

157. Dorota : Jihlavy, dcera nebožce Jana

Šemelczara, nkdy mštnína jihlavského, purg-

mistru a rad i všie obci msta Jihlavy, nynj

ším i budúciem, své vlastnie zbožie a ddictvie,

jmenovit ves Vilánku s kostelním podaciem, ves

Beranec a ves Hosov, vsi celé s lidmi platnými i

neplatnými, s inžemi, poplatky, s úroky, s robo-

tami, s rolími oranými i neoranými, s lesy,

s chrastinami, s Inkami, s pastvami, s pastvišt-

mi. s pustinami, s horami, s údoly, s rybníky,

s potoky, s vodami tekutými i netekutými i se

vší plnu zvuolí, což k tm tem svrchupsaným

vsem od staradávna písluší, a se všiem plným

panstvím a píslušenstvím, tak jakož jsem já dr-

žala a vládla anebo otec muoj nebožtík i také

pedkové jeho od staradávna držali a vládli jsú.

v týchž mezech a hraniciech. jakož, v nich ty d-
diny záležie. nic sob tu nepozuostavujíc žádného

práva, vlastenstvie ani panstvie. ta všecka svrchu-

psaná zbožie a práva ve deky zemské vkládá a

vpisuje ku pravému ddictví, jmní, držení a d-
dinému požívaní.

158. Štefan Karnar. mštnín brnnský, Uršu-

I11, maníciku svú, na ves ekovice, na vinohra-

dy, na rybníky, na lesy. na všecko píslušenstvie,

což k tej vsi Rekoviciem píslušte, i na to na

všecko, což mám aneb mieti budu, pijímám na

pravý a jednostajnj spolek.

159. Heralt Kuna z Kunstátu a na Hodonín
Vilémovi z Pernštejna a na Helfenštejn a jeho
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erbóm luku svú ddinú, kteráž leží podlé luk

nmických, kteráž slov Našelická1
), kteráž jest

sama v sob zamezena a založena hranicemi, tak

jakož jsem ji sám držal, nic sob tu ani erbóm

svým práva, panstvie ani kterého vlastenstvie na

tom nezachovávaje ani pozuostavuje, než to všecko

ve deky vkládám a vpisuji ku pravému ddictví,

jmní, držení a jich ddinému požívaní.

L,f.2rv. 160. Léta Pán tisícieho ptistého druhého,

v pondlí druhý vpuost [21. února 1502] držán

jest snm a súd zemský v Brn za úadu uroze-

ných pánuov, pana Ladislava z Boskovic, naj-

vyšieho komorníka, pana Lipuolta z Krajku, naj-

vyšieho sudieho, a Johannesa z Opavy, najvyšieho

písae markrabstvie moravského, a na tom sudu

sedli jsú páni a z vládyk dole psaní: pan Jin-

dich z Lipého, najvyší maršálek královstvie

eského, pan Beneš Crnohorský z Boskovic, pan

Sigmund z Dúbravice. pan Jan Povský z Sovin-

ce. pan Karel z Vlašim, pan Znata z Lomnice,

pan Hynek z Ludanic. pan Václav z Ludanic,

pan Jindich Tunkl z Brnieka, pan Hanuš

Haugvic z Biskupic, a z vládyk: Jakub z Šárova,

Jaroš z Zástiezl. Blud z Králic. Václav Pavlov-

ský z Yitbachu a Bohuše ze Zvole.

L161. Léta Pán tisícího ptistého druhého,

v nedli po svatém Havle [23. íjna 1502] držán

jest snm a soud zemský v Brn za úadu uroze-

ných pánuov, pana Ladslava z Boskovic, najvy-

šieho komorníka, pana Znaty z Lomnice na

míst sudieho, a Mikuláše z Olomúce. najvyšieho

písae markrabstvie moravského, a na tom sou-

du sedli jsú páni a z vládyk dole psaní: pan Jan

z Lomnice na Mezeíí. hajtman markrabstvie

moravského, knz Stanislav, biskup, pan Jindich

z Lipého, najvyší maršálek královstvie eského.

pan Beneš ernohorský z Boskovic, pan Zigmund
z Dúbravice, pan íCarel z Vlašim, pan Prokop

Zajima z Kunstátu, pan Hynek z Ludanic. pan

Václav z Ludanic, podkomoí, pan Jindich Tun-

kl z Brníka, pan Petr z Žerotína, pan Hanuš
Haugvic z Biskupic. a z vládyk: Jakub z Šárova.

Jaroš z Zasti zl. Blud z Králic a Bohuše ze

Zvole.

f.28 162. Heralt Kuna s Kunstátu Janovi a Václa-

vovi, bratím vlastniem - Lomnice u na Námš-
i, a jejich erbóm své vlastní zbožie a ddieství,

totižto hrad pusty, jménem Louky, a ves Louky
s kostelním podacím i se dvorem, s rolí oranú i

neoranú. s lukami. s pastvami, s pastvišemi,

s horami, s doly i s mlýny, s lesy. s háji. s chrasti-

nami, s Lovy, s hony, s mezemi, 5 hranicemi,

s lidmi platnými i neplatnými, s robotami, s užit

ky a puož.itkv i se všemi poplatky, s eku, s be-
hy, s rybniišemi, s potoky tekúcími i netekúci-

mi i se vším plným právem, panstviem i píslu-

šenstviem, jakož ta zbožie svrchupsaná od stara-

dávna v svých mezech každé zvláše záleží a jsú

vymezena, i také právo své nu špitali u Tišnova

ležícím*) 1 s tmi lidmi od staradávna k tomu špitá

li píslušejícími, i s lukami i s ostrovem, s mlý-

nem i s tím se vším, COŽ k tomu špitali od stará

dávna píslušelo neb písluší, ve deky vkládám a

vpisuji ku pravému ddieství, jmní, držení a k

jich ddinému požívaní.

163. Heralt kunu z Kunstátu Eufemii pevoe
a konventu klášteru svatej Anny v Starém Brn
právo své všecko nu vsi Šitboicích ve tisky vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddiestvie, jmní, dr-

žení a k jich ddinému požívaní.

Léta Pán tisície164. Léta Pán tisícieho ptistého tetího, f.28 v.

v pondlí druhý v pust [13. bezna 1503] držán

jest -nm a súd zemský v Brn za úadu uroze

ných pánuov, pana Ladslava z Boskovic, najvy-

šieho komorníka markrabstvie moravského, pana

Lipolta z Krajku, najvyšieho sudieho téhož mar-

krabstvie, a Mikuláše z Olomúce, najvyšieho pí-

sae zemského, a na tom sudu sedli jsú páni a

z vládyk dole psaní: pan Jan z Lomnice na Me-

zeíie, hajtman markrabstvie moravského, knz
Stanislav, biskup olomúcký, pan Jindich z Lipé-

ho. najvyšie maršálek královstvie eského, pan

Beneš ernohorský z Boskovic, pan Zigmund

z Dúbravice. pan Karel z Vlašim, pan Znata

z Lomnice, pan Jiík z Vlašim, pan Prokop Za-

jima z Kunstátu, pan Hynek z Ludanic, pan

Václav z Ludanic, podkomoie, pan Petr z Žero-

tína, pan Hanuš Haugvic z Biskupic. a z vládyk:

Jakub z Sárova, Blud z Králic, Václav z Vit

bachu a Bohuše ze Zvole.

165. Jiík z Olešuiky a nu Moravci Ann f.29

z Víková, manželce svj vlastní, puol tetího stu

žlutých dobrých uherských nu vsi Moravci a nu

rybníce, kterejž slov pod Stráží
3
), ve deky vklá-

dá a vpisuje k jejiemu vennému právu a sám Ji-

ík iní se píjemím vším svým statkem.

Petrhán a na okraji J[an] z Per[nštejna].

166. Adam z Bakovic Jindichovi z Vlašim

a jeho erbóm své vlastní zboží a ddieství, lidi

své ddiné, osm vsi Slatin, osedlých

i s pustým, což jsem tu kolvk ml a pedkové

moji. se vším panstvím, tak jakož jsem to sám

držel a požíval i pedkové moji, tu sob nic nepn-

zuostavuje ani erbóm svým ani žádnému jinému

') Podle vsi Želíc, tehdy jii pusté. '-') / ' orig. ieKcí. 3
) I

' orig. podstrazí.
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ani žádného panství ani kterého vlasten

-tví nepozuostavuje ani zachovávaje, ve deky

vkládá a vpisuje ku pravému dediestvi, k jmní,

drženi a k ddinému požívaní.

167. M\ Vladislm milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatskj etc. král, marki

l»c moravský, lucemburské a sleské kníže a lu

žickj markrabie etc, oznamujem listem tíemto

všem, že jest na nás vzneseno jménem slovutné

lama s Bakovic a na Polici, kterak má a

drši Vosmoruby, ves pustu, - lesj 1 se vším jejím

píslušenstvím, kteniž jest kupil a která

nkdy k Jemnici manstviem píslušela a kterúi

toho manství a povinnosti propusti! uro-

zen) nkdy Puota z Lichtmburka a s Bítova

sám od sebe i od erbuov a budúcích svých a k

pravému dediestvi dal a zapsal slovutnému Janovi

s Kostnik a budúcím jeho, tak jakož v sob \ šeck)

t\ vci ten list, kterýž
1
) jsme na to vidli'), šíe,

svtlej i a dostatenji drží. zavírá a okazuje.

prosíce nás, abychme k takovému vsi nadepsané

•osení povolení naše dáti a toho potvrditi

ráili tak. aby ji týž Adam s erby a budúcími

svými tím bezpenji a svobodnji míti, držeti a

jí požívati mohl. K kteréžto prosb naklonni jsú-

ce pro služby téhož Adama, kteréž nám initi má

a povinen jest. ím k sob od nás milost naši ná-

chylnjší pozná, s dobrým rozmyslem a rad vr-

ných našich, mocí královská a jakožto markra-

bie moravský svolili jsme k lomu a tímto Ustrni

svolujeme a to tvrdíme, aby nadepsaná ves 1 'osmo-

ruby se vším svým a všelijakým píslušenstvím

ech a všelijakých služeb a povinnosti man-

ských vysvobozena a z nich vyata byla nynie i

na budúcí vné asy a aby v tej svobod byla a

jí užívala, kterejž
3

) jiné ddiné vsi užívají a uží-

vati mohu, nynie i budúcn. porúejíc urozeným

hajtmanu. najvyším komorníku a sudím mar-

krabství moravského, nynjším i budúcím, vr-

ným našim milým, abyste, když koli od svrchu-

psaného Adama aneb erbuov jeho /.a to [byste*)
i

pí ižádáni byli a deky zemské otevíny budu. tu ve-

jemu s jejím píslušenstvím ve deky zemské, ád
v tom práva zachovajíc, vložiti a vepsati rozká-

zali bez zmatku a všelijakej odpornosti. Tomu

na -vdomí peet naši královskú k listu tomuto

pivsiti jsme kázali. Dán na hrad pražském

v úterý po svatém Valentinu / 1 5. února 1502],

léta božieho tisícího ptistého druhého a králov-

ství našich uherského dvanástého a eského

tideátého prvního.

Ad relacionem magniíici domini Johannis de

Schellnberg. supremi cancellarii regni Boemie.

Tohoto listu ve dek) vkládaní dáni jsú pošlo

vé od pana hajtmana, pana Jana z Lomnice na

ií, pan Zigmund /. Dúbravice a pan Ji-

ík z Vlašim.

168. M\ Vladislav, z boží milosti uherský, f.29Ti

eskj cu\ král .1 markrabie moravsk) etc., ozna

mujem listem tímto všem, že jsme prošeni jmé-

nem urozeného Lipuolta Krejku, najvyšieh<

sudího markrabství moravského, vrného našeho

milého, abychme /onu dvuor ve vsi Valtinov

- jeho píslušenstvím dáti ráili, ktereji jest na

nás jakožto na krále eského a markrabí morav

ského p<> smrti Chvála Valtínova pišel a pi

padl. K jehožto prosb naklonni jsúce pro služ

by, které/ jest nám týž Lipolt inil a initi má a

povinen bude. ím k sob od nás milost uáši ná-

chylnjší pozná, - dobrým rozmyslem a rad
vrných našich, mocí královskú a jakožto mar-

krabie moravsk) dali jsme témuš Lipuoltovi

všecko právo a nápad náš, kterejž. jest na nás na

jmenovaném dvoe v Valtinov se všíni jeho

píslušenstvím po témž Chvalovi pišlo a spra-

vedliv pipadlo, a mocí listu tohoto dáváme chtí-

ce tomu. aby on, když. ten dvuor svrchupsanj

podlé práva tímto naším dáním obdrží, ml, držel

a jeho jako svého vlastního užíval a požívati

mohl bez pekážky všelijakého lovka, porúejíc

hajtmanu, komorníku a sudímu markrabství mo-

ravského, nynjším i budúcím. vrným našim

milým, abyste vy jmenovaného Lipuolta v dvuor

asto psaný, poznajíc prvé, že jest na nás sprave-

dliv pišel a pipadl, a k tomu ád práva zacho-

vajíc, uvedli a k nmu dopomohli, jina toho ne-

iníce, a potom jej, když by vás za to požádal, ve

deky zemské vložiti a vepsati rozkázali: všakž

tak cheme, aby toto dání naše bylo každému bez

újmy na jeho spravedlnosti. Datum in arce pra-

gensj dominica Oculi [27. února T502], anno

Christi M° V secundo, regnorum vero nostro-

rum Ungarie XII., Boemie autem XXXI.
Ad relacionem magnifici domini Johannis de

Schellnberg, supremi cancellarii regni Boemie.

Poslové ke dekám od pana Jana z Lomnice.

hajtmana. pan Zigmund z Dúbravice a pan Jiík

v. Vlašim.

169. Lipuolt z Krajku všecko to právo, kteréž

mi dáním královským na tom dvoe ve vsi v Val-

tinov s jeho píslušenstvím svdí, perodím na

Jana Kunše z Lipnice a na jeho erby, nic sob tu

ani erbóm svým nepozuostavuje.

MeSován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

170. Jiík z Habí Urbanovi a Philipovi,

bratím vlastním z Habí, a jich erbóm puol lá-

*) V orig. kterýžs.

!
) Tou rukou nad petrž

') V orig. kterejchž.

») /, Teige (Archiv lesky XVIII, sir. j;6) má však u

mým slovem udlali. slova to poznámku: Po tomto slov napsal písa ješt:

byste, ale hned zas slovo to petrhnul.
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nu v Habi s rolí oranú i neoraná, s Inkami,

s pastvami, lesy, háji, potok}- a všemi píslušnost-

mi k eenému puol lánu píslušejícími, nic sob
ani erbóm svým na tom nezachovávaje, ve deky

vkládá a vpisuje ku pravému jmní, držení a d-
dinému jih požívaní.

f.30 171. Léta Pán tisícího ptistého tetího,

v pondlí po svatej Kunhut ///. zái T503] zase-

dn jest soud zemský v Brn za úadu urozených

pánuov, pana Ladslava z Boskovic, najvyšieho

komorníka, pana Lipuolta z Krejku, najvyšieho

sudího markrabství moravského, a Mikuláše

z Olomúce, najvyšieho písae zemského, a na tom

soudu jsú sedli páni a z vládyk dole psaní: pan

Jan z Lomnice a na Mezeíí, hajtman markrab-

ství moravského, knz Stanislav, biskup olo-

múcký, pan Beneš ernohorský z Boskovic, pan

Zigmund z Dúbravice, pan Karel z Vlašim, pan

Znata z Lomnice, pan Jiík z Vlašim, pan Hy-

nek z Ludanic, pan Václav z Ludanic, podkomo-

í, pan Jindich Tunkl z Brníka, pan Petr z Že-

rotína. pan Hanuš Haugvic z Biskupic. a z vlá-

dyk: Jakub z Šárova, hofrichté, Blud z Králic.

Václav z Vitbachu.

172. My Vladislav, v. božie milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, markra-

bie moravsky, lucemburské a slezské kníže a lu-

žický markrabie etc, oznamujem listem tiemto

všem. že jsme zpraveni od slovutného lana e-
louda z Pálovic, vrného našeho milého, kterak

má a drží ves Bolíkov s jejím píslušenstvím,

v markrabství moravském ležící a povinností

manskú nám jakožto králi eskému a markrabí

moravskému píslušející, prose nás s velikú pil-

ností a snažností, abychme jemu túž ves s jejím

píslušenstvím ~ nadepsaného manství propustiti

a k ddieství dáti a zapsati ráili. K jehožto pros-

b naklonni jsúce pro služby téhož Jana elou-

da, kteréž jest nám inil a initi má a povinen

bude. ím k sob od nás milost naši náchylnjší

pozná, s dobrým rozmyslem a radu vrných na-

šich, mocí královskú v echách a jakožto mark-

rabie moravský propustili jsme již psanú ves

Bolíkov se vším jejím a všelijakým píslušen-

f.30v. stvím ze všech a všelijakých manských služeb n

povinností a tiemto listem mocné propúšíme a

k pravému ddinému jmní, držení a požívaní

dáváme a vysazujeme tak, že již více z tej vsi

nadepsanej Jan s erby a budúcími svými nám ani

budúcím našim, králóm eským a markrabím

moravským, žádných povinností ani služeb man-

ských initi povinni nejsú ani budu nyní ani po-

tomn, než mají ji ddin jmieti, držeti a jí po-

žívati tak a tím obyejem, jakožto jiní obyvatelé1

)

markrabství moravského svých ddiných vsí po-

žívají a požívati mohu, nynie i na budúcí vné
asy. a to bez naší, budúcích našich, králuov es-
kých a markrabí moravských, i jiných všech lidí

všelijaké pekážky; pikazujíce hajtmanu, najvy-

ším komorníku a sudím markrabství moravské-

ho, nynjším i budúcím, vrným našim milým,

abyste, když koli od již jmenovaného Jana o

vkladení ve deky vsi svrchupsanej s jejím píslu-

šenstvím požádáni budete, ve deky ji zemské

k ddieství vložiti a vepsati rozkázali, vuoli vtom
naši jistu a konenú znajíce a toho jinae nei-

níce; pikazujíce pi tom také hofrichti našemu

téhož markrabství, aby nadepsánu ves z registr

manských vymazati rozkázal bez zmatku a vše-

lijakej odpornosti. A kdož. by list tento ml
s svrchupsaného Jana elouda dobru vuolí,

chcem, aby tomu píslušelo plné právo všech

vcí nahoe i dole psaných. Tomu na svdomí
peet naši královskú k listu tomuto pivsiti jsme

rozkázali. Dán v Olomúci v úterý ped svatým

Tiburcím [9. srpna 1502], léta božieho tisícího

ptistého druhého a království našich uherského

dvanáctého a eského tideátého prvního.

Tohoto listu vkládaní ve deky dáni jsú poslové

od pana hajtmana, pana Jana z Lomnice a na

Mezeíí, pan Karel z Vlašim a pan Hanuš

Haugvic z Biskupic.

MeSován.

173. Jan elná z Pálovic l 'olfovi Hadovi z

Novej I 'si a jeho erbóm ves Bolíkov s plným

panstvím, s platem penžitým, s lidmi platnými

a osedlými, s robotami, s kury, s vajci i se všemi

puožitky a duochody, s rol! oranú i neoranú,

s rybníky, s rybniišemi, s potoky, s haltéi.

s vodami tekutými i netekutými, s lesy, s chrasti-

nami, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s puš-

inami, s horami i s doly, se všemi duochody a

puožitky, s celým plným panstvím, v tch me-

zech a hranicích, jakož jsem sám toho požíval,

tu sob ani erbóm svým ani žádnému jinému

žádného práva, panství ani kterého vlastenství

nepozuostavuje ani zachovávaje, 1/ k tomu pt
lánuov v Kížlovicích i s tmi lány rolí a luka-

mi i s jiným píslušenstvím, což k tomu píluší,

tak jakož jsem sám držel, to všecko ve deky

vkládám a vpisuji ku pravému jmní, držení a

k ddinému jich požívaní.

17á. Mikuláš z Pee i s erby svými Janovi

z Kost nik, erbóm jeho a budúcím potomkóm

dvuor pustý v Holenicích se vším plným právem

a píslušenstvím, s rolí oranú i neoranú. s luka-

mi, s mezemi, s hranicemi, což k tomu dvoru od

starodávna písluší, tvrz Knihnice i se vsí i

') Za tím petrženi slovo v.
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5 dvorem .1 s sadem .1 s kostelním podacím tu

\ Knihnicích 1 se všemi vinohrady, 00 \ tch

, li a hranicích leží, i s desátkem vinným,

ie - perkrechtním právem, s rybníky, s ryb

í. 31 mšcerai 1 - úrokem, jménem dvamecítma kop

platu roního, s rolí oranú 1 neoranú, s lidmi

platnými 1 neplatnými, - pastvami, - pastvišemi,

imi tekutými 1 netekutými 1 stojatými, - ho

rami, - doly, - lesy, s háji, s chrastinami, s me
- hranicemi, > plným praveni a panstvím a

píslušenstvím tky, kterýmiž kolvk

iinan mohu jmenovány býti, tak jakoi jsem to

sám držel svobodn a nezávadn aneboli ped

ného sob tu práva ani erbóm

svým nepozuostavuje, ani vlastenství nezachová-

stavuje, to všecko ve deky vklá-

dám a vpisuji ku pravému jich ddinému držení

a jmní.
. na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

i". Jan s Kostník i s erby svými dvuor pustj

v Hohnicích se vším plným právem a píslušen-

stvím, s rolí oranú i neoranú. s Inkami, s meze-

mi, s hranicemi, což k tomu dvoru od starodávna

písluší, tvrz Knihnice i se vsí i s dvorem a

- sadem 1 s kostelním podacím tu v Knihnicích

1 -e všemi vinohrady, což v tch mezech a hrani-

cích leží. i s desátkem vinným, zvláše s perk-

rechtním právem, s rybníky, s rybnišemi 1 s ú-

rokem, jménem dvamescítma kop platu roního,

s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i ne-

platnými, s pastvami, s pastvišemi, s vodami te-

kutými i netekutými i stojatými, s horami, s do-

ly, s lesy. s háji. s chrastinami, s mezemi, s hra-

nicemi, s plným právem a panstvím a píslušen-

stvím i s puožitky, kterejmiž1
) kolvk jmény mo-

hu jmenovány býti, tak jakož jsem to sám držel

svobodn a nezávadn aneboli pedkové moji.

žádného sobe tu práva ani erbóm svým nepozuo-

stavuje. ani vlastenství nezachovávaje ani po-

zuostavuje, to všecko ve deky vkládám a vpisuji

ku pravému jich ddinému držení a jmní Ja-

novi a Václavovi, bratím z Lomnice a na Ná-

mši, a jich erbóm a budúcím potomkóm.

17(>. Jan a Zigmund z Arklebic i na míst

bratí svých mladších Jindichovi z Vlašim,' a

jeho erbóm ves Slavtice a ves pustu Lipany,

s dvory, s roli oranú i neoranú. s lukami, s past-

vami, s pastvišemi, s horami, s doly. s lesy,

s háji. s luhy, s chrastinami, s kovinami, s lovy,

s hony, s ižbami. s mezemi, s hranicemi, s ro

botami, s užitky a puožitky. se všemi poplatky,

s ekami, s behy, s rybníky, s rybništi, s potoky

tekutými i netekutými, s jezery i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, jakož ta

zbožie svrchupsaná od starodávna v svých me-

zech .1 hranicích, v každej 1 každé svláše, leží a

jsú vymezena, nic sob ani erbóm svým ani bu

dúcím potomkóm pánóm práva a panství ani via

stenstvi nezachovávaje, tak jakož jsme to sami

drželi, než to všecko vkládáme ve dsky zemské .1

vpisujeme ku pravému ddiestvi, diveni a poží

váni.

177. Jan a Zigmund z Arklebic i na miste

brati svých mladších Hankovi s Zap, .lnu,-.

manželce jeho. a jejich erbóm tvrs a ves Misii

boíce se vším plným panstvím a právem, s áro

k\. s inžemi, s robotami, s kostelním podacím

tu v Mistlboicích, s rybník}. s lesy, s potoky,

- vodami tekutými 1 stojatými, s rolí oranú 1 ne-

oranú, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s ko
vinami. S sadem, S horami i S doly i se vším I.»lv.

jiným píslušenstvím, kterejmiž by jmény mohly

jmenovány býti, a ves pustu Ostrú Louku s jejím

píslušenstvím, jako/ to zboží od starodávna /a

leží a jest vymezeno, tak úpln, jako sem toho

sám v držení byl a požíval, nic sob ani erbóm

svým aneb potomkóm nepozuostavuje ani zacho

vávaje, než to všecko -kládám ve deky zemské a

vpisuji ku pravému ddiestvi, držení a požívaní.

MeSován a na okraji na /. .,-/ K.[rystofl z B[oskovic].

178. Léta od narozenie Syna Božieho tiší

cieho ptistého tvrtého, druh nedli v pste

[3. bezna 1504] držán jest snm v Brn za úa-

du urozených pánuov, pafla Jana z Lomnice na

Mezeíie. hajtmana, pana Ladslava z Boskovic,

najvyšieho komorníka markrabstvie moravského.

pana Znaty z Lompnice na míst pana sudího, a

urozeného vládyky Mikuláše z Olomúce, najvyšie-

ho písae zemského, a urozených pánuov: pana

Beneše rnohorského z Boskovic. panaZygmun-

da z Dúbravice, pana Václava z Ludanic, pana

Petra z Zerotína, pana Hanuše Haugvice z Bis-

kupic; a z vládyk: Hrona Bluda z Králic. Václa

va Pavlovského z Yitbachu a Bohuše ze Zvole.

179. Martin Such z Drahonína 1

) dvuor v Dra-

honín s rolí oranú i neoranú, s lukami, pastva-

mi, s lesy. chrastinami, se vším píslušenstvím,

což k tomu dvoru od starodávna písluší, Vilé-

Perštejna ve deky vkládá a vpisuje ku

pravému ddiestvi. a jestliže by kde ve dekách

stálo, tehdy se tímto vkladem toho odíkám.

180. Johanka z Xítkovic syny s V é Václava a

Jaroslava z Mrdic pijímá na pravý spolek na

I 'herce a na Lhotu a na to na všecko, k emuž
právo má aneb míti bude.

181. Jan elud z Pálovic Václavovi z Ludanic

a jeho ddicóm dvuor svuoj ddiný, eený Je-

žek, v hranicích tébolovských ležící, s tím se

*) Za tím petržené slovo by. :
)

1' orig. z Drahonin.
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vším. což k tomu dvoru písluší, s hranicemi,

s mezemi, s lesy. s chrastinami i se vším jiným

píslušenstvím, což k tomu dvoru od starodávna

písluší a vymezeno jest, tak jakož jsem to sám

a pedkové moji drželi a požívali, nic sob ani

erbóm svým žádného práva ani vlastenství nepo-

zuostavujíc, než to všecko ve deky vkládá a vpi

suje ku pravému jich ddinému jmní, držení a

požívaní.

182. Jan Lechvický z Zástizl Jarošovi z Zele-

nek a jeho erbóm své vlastní zbožie, zpupné d-
diestvi v Lidtnicích, což já tu mám. krom to-

ho, co jsem knzi opatovi elevskému a jeho

konventu prvé ve deky zemské vložil, než ostatek

všecko jsem prodal, s lidmi platnými i neplatný-

mi, s úroky, s poplatky, s roli uran i neoraná.

- pastvami, s pastvišemi, s potoky, s potoina-

mi, s horami, s doly i s vinohradem, se všemi

zvuolemi, jakýmiž by koli jmény mohly jmeno-

ván}- býti. s mezemi, s hranicemi, se vším plným

právem a panstvím a píslušenstvím, nic sob tu

práva a panství ani erbóm svým nepozuostavují-

ce, to všecko ve deky vkládá a vpisuje ku pravé-

mu ddieství, jmní, držení a ddinému požívaní.

Petrhán a na okraji J[an] z P[ernštejna].

f.32 183. Jiík z Teéie a z Rozinky Vilémovi z Per-

štejna a jeho erbóm díl svuoj a ddieství. kteréž

mi se dostalo po otei mém, totiž puol vsi Rozinky

s lidmi tmito, zejména Petr a Mikuláš Král, a

což k tej polovici spravedlivé písluší vedle roz-

dílu, se dvma pustýma sedlišemi, .í puol tvrzí,

s puol dvorem, na kderém jsem sedl, s rolí orá-

nu i neoranú, s lukami, pastvami, s pastvišemi.

s lesy, s háji, s rybníky, s vodami tekutými i ne-

tekutými i se vším jejím píslušenstvím, což

k tej puol vsi od starodávna píslušelo a ješe

písluší, nic sob tu ani erbóm svým práva, pan-

ství ani kterého vlastenství na tom nezachová-

vaje ani pozuostavuje, ve deky zemské vkládá a

vpisuje ku pravému ddieství a panství, jmní,

držení a k ddinému požívaní.

184. Václav z Teic a z Rozinky Vilémovi

z Perštejna a jeho erbóm díl svuoj a ddieství,

kteréž mi se dostalo, totiž puol z'si Rozinky s t-

mi lidmi, kteíž mi píslušejí, se dvma pustými

sedlišemi, í puol tvrzí, s puol dvorem, na kde-

remž jsem sám sedl, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, pastvami, s pastvišemi. s lesy. s háji,

s rybníky, s vodami tekutými i netekutými i se

vším jejím píslušenstvím, což k tej puol vsi od

staradávna píslušelo a ješe písluší, nic sob tu

ani erbóm svým práva, panství ani kterého vla-

stenství nepozuostavuje ani zuostavuje. vkládá,

vpisuje v zemské deky ku pravému držení, jmní
a ddinému požívaní.

185. Burjan z Nové Psi a na Radkové mocné-

ho poruníka iní nad statkem svým, kterejž má

aneb jmíti bude, a nad dtmi svými, a by mne
Buoh smrti neuchoval, Viléma z Pernštejna, a po
dtech mých toho statku nápadníka.
Petrhán a na okraji J[an] z Per[nštejna].

186. Margeta z Horru Mikuláše z Kunigs-

perku, manžela svého, na tvrz a ves Lelekovice

s její se vším píslušenstvím i na to na všecko,

což má neb jmíti bude i k emuž právo má. pi-

jímá na právej spolek.

A187. J~\ nno Domini 1504. dominica post Gu-
negundis [15. záí ijoj/ držán jest snm v m-
st Brn, na nmž sú sedli: duostojný u Bože

otec, pán, pan Stanislav, biskup olomúcký, a uro-

zení páni, pan Jan z Lompnice, hajtman mar-

krabstvie moravského, pan Ladslav z Boskovic,

najwšie komorník markrabstvie moravského,

pan Znata z Lompnice na míst pana sudieho,

urozený vládyka Mikuláš z Olomúce, najvyší

písa zemský, pan Jindich z Lipého, najvyší

maršálek královstvie eského, pan Beneš rno-
horský z Boskovic, pan Albrecht z Šternberka,

pan Zigmund z Dúbravice, pan Jiík z Vlašim,

pan Prokop Zajíma z Kunstátu, pan Václav

z Ludanic, podkomoie, pan Hynek z Ludanic,

pan Jindich Tunkl z Brníka a pan Hanuš

Haugvic z Biskupic, a z vládyk: pan Jakub z Žá-

rová, hofrichté, Hron Blud z Králic, Václav

Pavlovský z Vitbachu a Bohuše ze Zvole.

188. Jan Kolene z Gogolína Janovi Lech- f.52v.

inckému z Zástizl a jeho erbóm své vlastní zbo-

žie a ddieství. ves Žebtín se vším jejím píslu-

šenstvím a panstvím, s rybníky i s rybníky, s le-

sy, s háji, s chrastmi, s chrastinami, s rolí oranú

i neoranú, s sady, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s potoky, s potoinami, s vodami teku-

tými i netekutými, s horami, s doly, s úroky,

s poplatky i se všemi užitky a požitky, kterakej-

miž kolvk ty užitky a požitky jmény mohly by

jmenovány býti, s lidmi platnými i neplatnými.

s kury. s vajci. s husmi. s lovy. s hony. s mezemi.

s hranicemi, kterakž kolvk to zbožie a ddieství

v svejch mezech a hranicích od starodávna zá-

leží a jest vymezeno, a tak, jakž jsem to zbožie

sám držel a požíval a pedkové moji. nic sob tu

ani erbóm svým práva, paství ani kterého vla-

stenství nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko zbožie a panství ve deky vkládá a vpisuje

ku pravému ddieství. jmní, držení a ddinému
požívaní.

189. Alena z Lilie Viléma z Víková, manžela

svého. na tvrz Hostrádky a na ves i se vším

jejím píslušenstvím i na to všecko, což má a míti

bude. pijímá na právej spolek.

190. Jindich Jankovský z Vlašim Hronovi

Bludovi z Králic a jeho erbóm ddieství své. to-
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íradice s dvorem, s r. >h uranu i neora-

ná, s Inkami, s pastvami, - pastvišemi, s horami,

- doly, - lesy, s háji, s chrastinami, - kovinami

s lovy, s h iim . s mezemi, s hranicemi,

- rybníkem tu i*«l tvrzi otradick, se dvma hal

ru také pod tvrzi otradick, - ryhnišemi, a

ve l. holicích ávuor a podsedek, na kterémžto

nynie Matj Dvoák a na podsedku

- lidmi platnými i neplatnými,

- platy, užitky a požitky i se všemi poplatky, - po

tekutými 1 netekutými 1 se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakož ta tvrz

otradická 1 ten dvuor a podsedek ve Lhoticích

svrchupsanej v svejch mezech, v každej i každé

leži a jsú vymezena, nic sob ani er-

bóm svým ani budúcím potomkóm, ani via ten

št\í nezachovávaje, tak jak/, sem to sám držel po

svejch pedcích, to všecko ve deky vkládá a vpi-

suje ku pravému ddieství a k ddinému jich

jmní, držení a poživám'.

191. '/.nato se Zvole Johance z Nitkovic les

s chrastinami, s užitky i se všelijakejmi požitky,

jakejmiž. se kolvk jmény jmenuji neb jmenovati

mohu. ty s plným právem, panstvím 1 všelijakým

píslušenstvím starodávním, s mezemi, s hranice-

mi, tak jakož ten svrchupsanej les, jenž slov

Miloušky les, kterejž blízko Uheric a Žaruského

lesuov aneb hranicí') leží a v') svých mezech a hra-

nicech od starodávna záleží a jest vymezen, a ja-

kož jsem t<« sám aneb pedkové moji. páni Ki-

žanovší, drželi a požívali, nic sob ani svým er-

bóm, tudíž ani potomkóm svým tu a na tom lesu

svrchupsaném žádného práva, panství ani které-

ho vlastenství nepozuostavuje ani zachovávaje,

než to všecko ve deky vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddieství. držení a požívaní.

f.33 192. Protivec 2 ZástizF) Johance z Zasti:!.

dcei ^vej vlastní, a její dtem z zvláštní své mi-

losti a lásky otcovskej jednu horu v Ntnikách,
kteráž slov Zadní Xusperk. s jejím píslušen-

stvím k jmní a k držení a k ddinému požíva-

ní ve dsky ddin vkládá a vpisuje

MeSován a na okraji Lad[isla]v fz Boskovic].

193. I.adslav z Boskovic a na Tebové, najvyší

komorník markrabství moravského, purgmistru

a rad novej i starej i vší obci. nynjším i budú-

cím, msta Hrna své vlastní ddieství. kderéž jsú

Václav, Albrecht a Jaroslav, bratí moji vlastni

z Boskoz-ic. za mejch mladejch let prodali, totižto

zejména: hrad Deblín s mstekem, s dvorem po-

plužným. vsi Tíšky. Žrnuovky, Nelepe, Píškov,

Teblovice, Holasice, Maršov, Bráníš kov. Ždár-

ee. Blahoov i se dvorem poplužným. Prosetín.

Katov, Nov Ves, Jestebí. Lasánky, i s tím prá-

vem, co: na Laianich mám, ChvaHšov, Lttdvi

kov, Podole, Veselé i OsoH, 1 se vším jeho pí-

slušenstvím 1 což k tm \M'in 1 dvoróm písluší,

s rolí oranú 1 neoraná, s Inkami, pastvami, s past

višemi, s lesy, s háji. s chrastinami, s horami 1

s doly, s hony a s lovy, s mezemi .1 hranicemi,

- vodami tekúcími 1 netekúcími, s potoky, s ryb

niky, s behy, s rybnišemi, s lidmi platnými 1

neplatnými, s inžemi, s robotami malými i veli

kými, s kury, s vajci, s hlásk i s vinami, s od-

úmrtí. s t - všemi poplatky 1 puožitky 1 s tím se

vším plným právem a píslušenstvím a panstvím,

což k tomu zbožie deblínskému a k tm dvoróm
1 ke všem*), k lesuom, k vodám od starodávna

píslušelo 1 sluší a kteréjmi ž kolvk jmény mohly

by jmenován) býti a jakož od starodávna v svých

hranicích a mezích jest vysazeno a vymeno
tak jakž jsem to sám držel, nic sob tu ani er-

bóm svým ani budúcím potomkóm práva, panství

a vlastenství tu a na tom nezachovávaje ani po-

zuostavuje, než to všecko zbožie ve deky vklá-

dám a vpisuji ku pravému jich držení a k ddi-
nému požívaní, a kdež by to zbožie ve dekách

mn neb komu kolvk prvé svdilo, to tímto

vkladem moím a toho se odíkám.

194.. Beneš z Strášova Smilovi z Mladoovic a

erbómjeho svévlastní zbožie a ddieství, dva dvo-

ry a lán a tyi podsedky t' Strášov, s rolí ora-

nú i neoranú. s Inkami, pastvišemi i s pastvami,

s horami, s lesy, S háji. s chrastinami, s krovina-

mi. s lovy, s hony. s ižbami. s mezemi, hranicemi

1 se všemi užitky a požitky, se dvma rybníky a

shaltéem nad Starým rybníkem, s vodami teku-

tými i netekutými 1 se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakož to zbožie svrchupsa-

né od starodávna v svých mezech a hranicích zá-

leží a jest vymezeno, nic solx' ani erbóm svým ani

budúcím potomkóm panství ani kterého vlasten-

ství nezachovávaje, tak jakož jsem to sám držel,

to všecko ve deky vkládá a vpisuje ku pravému

ddieství. jmní, držení a ddinému požívaní.

MeSován.

195. f\ nno Domini 1505, dominica post Re- f.33v.

miniscere [23. února 1505] držán jest snm
v mst Brn. na nmž jsú sedli: duostojný u

Buoze otec. pan Stanislav, biskup olomúcký, a

urození páni, pan Jan z Lomnice, hajtman. pan

Ladslav z Boskovic, komorník najvyší, pan Jan

Povský, sudí. pan Beneš ernohorský, pan Al-

brecht z Štermberka, pan Sigmund z Doubravi-

ce, pan Znata z Lomnice, pan Jiík z Vlašim,

pan Prokop Zajfíjma z Kunstátu. pan Hynek

l
) Za i jest petržené písmeno ch.

-) V orig. místo tohoto a dalšího slova všech.

') /' orig. Zástil.

«) /' orij:. vssem.
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z Ludanic, pan Václav z Ludanic, podkomoí,

pan Petr z Žerotína, pan Hanuš Haugvic z Bi-

skupic, a z vládyk: Jakub z Šárova, Hron Blud

z Králic. Václav Pavlovský z Vidbachu1) a Bo-

huše ze Zvole.

196. Markéta, Anežka, sestry vlastní rr Olbra-

mic a ze Lhoty, všeho svého práva, které/, jsme

mli a nám píslušelo po otci našem Janovi Je-

níkovi z Olbramic, aneb po komž kolvk nám by

píslušelo, na tvrzi Lhot, na vsi Lhot, na vsi

Šepánovicích, na vsi Kluov, na vsi Lipníku

s kostelním podacím, se vším píslušenstvím toho

zboží, i kdež by což kolvk bylo statku otce na-

šeho, toho všeho se odíkáme a sv všecko právo,

kteréž k nám píslušelo, pevodíme s sebe na Jin-

dicha Lednického z Zástisl a na Lidmilu z Ol-

bramic, manželku jeho, i na jich erby.

197. Heman z Zástizl Barboe z Kunstátu,

manželce svj vlastní, puul tetího sta kop gr.

eských na vsi Vrbici a na všem píslušenstvím")

tej vsi k jejiemu pravému vnu ve deky vkládá a

vpisuje. Píjemci toho vna Proti vec z Zástizl,

otec jeho.

Petrhán a na okraji J[an] z Pfernštejna).

198. Mikuláš z I' ojetina Janovi Vrbšozi z Vo-

jetína a jeho erbóm dv polovici dvoruov, jednej

osedlej a druhej pustej, kteréž po otci ml a Mar-

tin
3

) na nich sedl, tu v Vojetin, s rolí oranú i ne

oranú, s lukami, s lesy, s háji, s pastvami, s past-

višemi, s vodu tekutú i netekutú, s mezemi.

s hranicemi i se vším jich píslušenstvím, jakž ti

dvorové od staradávna v svých píslušenstvích

záleží, nic na tom sob ani erbóm svým práva,

panství nepozuostavuje ani kterého vlastenství

zachovávaje, než, jakž sem sám to držel a toho

užíval, bud málo neb mnoho, to všecko ve dsky

vkládám a vpisuji ku pravému jmní, držení a k

ddinému jich požívaní.

199. Jan Vrbeš z Vojetína Kun, manželce svj,

vkládá a vpisuje ve deky na dvoích tu v Voje-

tín, na svém vlastním ddicství, dvaceti kop v-
na jejího ku pravému vnnému právu.

Í.34 200. Jan a Václav, bratí vlastní z Lomnice

a na Xámši, Janovi z Boskovic na Svojanov
a jeho erbóm své vlastní ddieství a zbožie, totiž

ves Bohuov, z'es Poíí, z'cs Bradlné, mlýn 1

)

v Hodonín, s lidmi v nich platnými i neplatný-

mi, s kostelním podacím, s dvory poplužnými.

s Oolí oranú i neoranú> s platy, s užitky, s ro-

botami, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ho-

rami. <s doly>, s
5
) lesy, s háji, s chrastinami,

s rybníky, s vodami tekutými i netekutými. s po-

toky, s mlýny i se vším píslušenstvím, což k tm
všem svrchupsaným od staradávna píslušelo a

písluší, s mezemi, s hranicemi i se všemi požitky

a užitky, kterejmiž se koli jmény jmenují a jakož

ty vsi v svých mezích a hranicích od staradávna

záleží a vysazeny jsú, se vším plným právem,

panstvím a vlastenstvím, tak jakž jsme to sami

drželi a požívali, nic sob ani erbóm svým ani bu-

dúcím potomkóm práva, panství ani kterého

vlastenství na tom nepozuostavuje, než to všecko

vpisujem a vkládáme ve deky již psanému Janovi

a jeho erbóm ku pravému ddieství; a jestliže by

jim to zboží nadepsané, Janovi a Václavovi, kde

ve dekách svdilo, to tímto vkladem moí a toho

se odíkají.

Pelrhán a na levém okraji J[an] z P[ernštejna].

201. Jan z Lomnice a na Xámši Marget
: Boskovic, manželce svj, šest set hiven groši

a pt a dvaceti hiven groši na vsi Knihnicích 1

s rybníkem a na vsi Semticícl) i fs] rybníky ve

deky vkládá a vpisuje ku pravému jejiemu vn-
nému právu. Píjemci toho Václav z Lomnice a

z Xámše. bratr jeho.

202. Heralt z Kunstátu Mandalen z Lomnice,

manželce svj vlastní, ti tisíce zlatých uherských

vna jejieho na vsi Dolních Bojanovicích, na vi-

nohradech, na vinných desátcích i na tom na

všem, což k tej vsi Dolním Bojanovicím od staro-

dávna píslušelo a písluší, ku pravému vnnému
právu, k jmní, držení a požívaní ve deky vklá-

dám a vpisuji. Píjemci toho vna Ladslav Kuna
z Kunstátu, bratr jeho.

Petrhán a na okraji J[an] z P[ernštejna].

203. Jan elud z Pálovic Janovi Lcchvickmu

z Zástizl a jeho erbóm sz'é vlastní zbožie a ddie-

ství s šestnácti lovky, sedni v Vrbovci a devt

v Kolndorf, žádnému panstvím, ddiestvím ani

lovenstvím nezavázaných nežli mn samému a

mým erbóm, se vším píslušenstvím a panstvím,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s úroky, s platy, s užitky, s poplatky, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s potok}', s poto-

inami, s vodami tekutými i netekutými i s jejím

jiným se vším panstvím a píslušenstvím, což k

tomu zbožie svrchupsanému od starodávna píslu-

ší a píslušelo jest, s mezemi, hranicemi, tak ja-

kož to zbožie od starodávna v svých mezech a

hranicích leží a jest vymeno, tak jakož jsem to

sám držel a užíval, nic sob tu ani svým erbóm

práva, panství ani kterého vlastenství na tom ne-

zachovávaje a pozuostavuje, ve deky vkládám a

vpisuji ku pravému ddieství a panství, k jmní

') V orig. Lydbachu.
s
) Tak v originále.

3
) Z Vojetinka neboli Vojetína.

4
) Toto a dv další slova jsou orámována.

5
) Toto a další slovo jest orámováno a na pravém okraji

k obojímu orámování a k výmazm jest poznamenáno

jinou rukou non preiudicat abolicio molendino et silve.

6
) / (v orig. U) jest opraveno touž rukou z cz.
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.1 k drženi .1 k ddinému požívaní, a bylo-li bj

mn ih'1> komu dekami zavázáno, t" tímto vkla

ilfiu moím .1 \ nive obracuji.

204. V'.:- I

; ^'<'-'-

jeho erbóm i potomkóm <'.'

- jejich píslušenstvím, jeden stavenj a

druhej pust • >» kterej slov

Kamenný, - eku .1 stavem, coi k tomu všemu od

staradávna písluší, 1
- rybníky,

- rybníky, - potoky, - potoinami, - vodami te

kutými 1 stojatými, s lo\\ . s háji i s kovinami,

- roli oránu 1 neoranú, s lukami, s pastvami 1

emi, s lulmi platnými i neplatnými,

- lovy, - hony, > sady, - zahradami 1 s jinými vše

likterakými užitky i se vším plným právem a pan-

stvím a píslušenstvím, jakž ti dvorové a mlýn

F.34v. ; ves Okrašovice \ svých hranicích záleží a což

k tomu všemu v mezech od starodávna vyme-
ných písluší, nu- na tom na všem sob ani cr

bóm svým nepozuostavujíce ani zachovávajíce

kterého panství nebo vlastenství, než. jakž sem

sám to držel a toho užíval, bud málo nebo mno-

ho, to všecko ve deky vkládám a vpisuji ku pra-

vému jmní, držení a k ddinému jich požívaní.

205. Matláš s Vyskovce Václava, otce svého

vlastního, a jeho ddice iní mocné poruniky dš-

tí a erbuov svých i statku svého na ddieství svém

Okrašovicích se vším jejich starodávním píslu-

šenstvím a panstvím, i všeho svého, což má neb

míti bude. ve jim. že nad nimi vrn a práv

uiní, a po dtech a bližších erbích svých mocn
1 nápadníky iním.

206. Ludvík Ebrharil, mšcenín znojemský.

Partioví Gredlarovi a Jiíkovi Mackovi, mša-
nóm jihlavským, a jich erbóm zbožie své vlastní

a ddieství, puol vsi ížova v kraji jihlavském po-

ložíte, s lidmi platnými i neplatnými, s inžemi.

poplatky, úroky, s robotami, s rolími oranými i

neoranými, s rybníky, s potoky tekutými i nete-

kutými. s lesy, chrastinami, s lukami, pastvami,

pastvišemi. s horami i doly i se vším plným

panstvím a píslušenstvím, což k tej puol vsi od

staradávna písluší, tak jakož sem sám to držel

a požíval, nic sob tu ani erbóm svým i potom-

kóm nepozuostavujíce žádného práva, panství ani

kterého vlastenství. ve deky vkládáni a vpisuji ku

pravému ddieství a panství, jmní, držení a k

ddinému požívaní, a jestliže by mn aneb komu

jinému 1

) ve dekách svdilo, to tímto vkladem

moím a mrtvím a v nive obracuji, a kdež by

mn. svrchupsanému Ludvíkovi Ebrhaltlovi, ve

') Za tím petržené slovo co.

íst msta na druhém behu potoka Tam i Janovice.

') První i jest opraveno touž rukou s e.

4
) Není jasno, o kterém zápisu se tu mluví. Není to vi-

dti ani z Vladislavova listu daného v Budíne /.?. erven-

ce 1505. kterým král povoluje, aby se v Brn v nedli po

dekách svdilo, toho se odíkám a na svrchu-

psané mšanj jihlavské pevodím.
Petrkán a m okraji Jan 1 P[ernStejna]

207. Milun : Janovi, 1 S crhy Svými Janovi ,i

Václavovi, bratím vlastním 8 Lomnice tt 11,1 Xá-

mši. 1 jejich erbóm své vlastni ddieství, dvuoi

pusty Janovice se vsí 1 s tmi lidmi tu u Byteíe

na Miilci Stran*) a se tymi rybníky: rybník v Je

žovém, rybník na silnici*) a dva rybníky nad tím

nad silnicí, s bezinami, S chrastinami, s luka

nu. s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly,

s hony, s ižbami, s roli oranú 1 neoranú. s vo

dami tekutými 1 netekutými. S rybnišemi i s lid

mi platnými i neplatnými i užitky i požitky, ja-

kýmiž jmen) jmenován) mohu býti, solx- ani

svým erbóm a budúcím potomkóm práva, pan

Ství ani vlastenství nezachovávaje, tak jakož

jsem sám to držel, to všecko ve deky vkládám a

vpisuji ku pravému jich ddieství, jmní, držení

a jich vlastnímu požívaní. A kdež mn Ctiborovi

ve dekách svdilo, toho se odíkám a tímto vkla-

dem moím.
Petrhán a na okraji Jan z Per[nštejna].

A,208. /Anno Domini M°VcVt0
, feria secunda

post Gunegundis /m. záí 1505] držán jest snm
a súd v nicot Brn, na nmž jsú sedli: duostoj-

n\ u Boze otec. pán, pan Stanislav, biskup olo-

múcký, a urození páni, pan Jan z Lompnice,

hajtman markrabstvie moravského, pan Ladslav

z Boskovic, najvyšie komorník markrabství mo-

ravského, pan Znata z Lompnice na míst pana

sudího a urozený vládyka Mikuláš z Olomúce.

najvyší písa zemský, pan Beneš rnohorský

z Boskovic, pan Albrecht z Šternberka, pan Zyg-

mund z Dúbravice, pan Jiík z Vlašim, pan

Prokop Zajíma z ECunstátu, pan Hynek a pan

Václav z Ludanic, pan Hanuš Haugrvic z Bisku-

pic. a z vládyk: Jakub z Šárova, Hron Blud

z Králic. Václav Pavlovský z Vitbachu a Bohu-

še ze Zvole.

209. Vladislav, z božie milosti uherský, eský

král a markrabie moravský etc, duostojnému,

urozeným, stateným, slovutným a opatrným.

biskupu, pánóm, rytíóm, vládykám a mstóm
markrabství moravského, vrným našim milým.

Duostojný. urození, statení, slovutní a opatrní.

vrní naši milí. jakož jste nám nyní psali ozna-

mujíce, že jste již o ty ruoznice, kteréž jsú byly

mezi vámi v témž markrabství vo zápis*) i o n-

SV. Jakubu konal snem obecni ke skoncováni pátelského

sjednáni poatého na olomouckém snmu, hlavn v pí-

in sporu o jakýsi zápis. Kameníek otiskl v Archivu

eském X. str. 330, . LXXXV. jen regest, s poznámkou,

že originál ve stavovském archivu moravském schází.

Dnes tam ie. ale te se v nm toliko o ..rznici, kteráž

f.75
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kderé jme vci1
) vznikly, pátelsky beze všech ne-

snází uhodili, tak že jest ten zápis zkažen, kdež

jsme my to pijavše od vás vdn rádi slyšeli.

pi tom toho také žádajíce, ponvadž jste nynie

na tom sjezdu v Brn o novej landfryd, aby do

patnásti let mezi vámi trval, a také i o jiné zem-

ské poteby ziezenie témuž markrabství k dobré-

mu a užitenému pedsevzali a jednali, abychmc

vám k tomu ke všemu povoleni naše dáti ráili.

abyste sob to pro uvarování budúcích zmatkuov

.1 nesnází pi snmu o svatej Kunhut najprv

píší ve deky zemské vložiti mohli 2
): kterémuž-

to vašemu psáni i žádosti všemu jsme dobe sroz-

umli a k tomu ke všemu vo dlání nového lant-

rydu. a což jest tu kolvk v Brn na tom snmu
mezi vámi k dobrému a užitenému téhož mar-

krabství pedsevzato a zjednáno, povolení naše

ji>té dali a tiemto listem vdomiem naším dává-

nu tak. abyste to všicko pi svrchupsaném sn-

mu k konci jednati a pivésti a dokonajíc to po-

tom dekami zemskými, jakž poteba káže. mezi

sebú zapsati a utvrditi mohli a moc mli. však

aby nám to a korun eskej bylo bez újmy. Než.

což se listuov zapeetní a vydávaní z cancellarie

naší dotyce, cheme to potebn opatiti, abyste

v tom žádnej obtížnosti nemli. Datum Bude

teria VI. ante testm sancti Laurencii fX. srpnu

1505], anno Domini XVC quinto, regnorum autem

nostrorum Hungarie XV., Boemie vero XXXY.
Ex commissione propria Regie Majestatis.

210. Léta Pán tisícího ptistého pátého, v

nedli po svatém Jakube [2J. ervence i^o~,j

držán jest snm obecní v Brn s vuolí najjasnj-

šieho knížete a pána. pana Vladislava, z božie

milosti uherského a eského etc. krále a markra-

bie moravského etc.. na kderémž vci dole psané

s vuolí všech stavuov zídily se a zjednaly:

Xajprvé se to zjednalo, abychom, což najspíše

býti množe, se pány eskými se sjeli v Mýt a tu

o poteby království eského a markrabství mo-
ravského i také naše s nimi jednali, což 1>v dobré
ho bylo obojích zemi, a pi tom zvláš o ven arti-

kul, což se tch lidí bludných, kterýmž pikharti

íkají, dotýe. aby ta vc mezi námi na njakej

slušnej míe postavena byla a to opateno, pon-

vadž v obojí zemi jsú, kudy by taková vc najlé-

pe a najslušnji opatena mohla býti a na em by

oni také státi mli; a na emž bychme se tu

všichni spuolu svolili, to aby mezi námi tak stálo

a trvalo
3
).

Zde v Morav na tento as toto jest se mezi

námi o nich zídilo a k tomu jsme svolili všetci:

jestliže by kterej z tch lidí aneb jiných v mstech
královských anebo jinde v tom pistižen byl. kte-

rejž by svátosti tla Pána Ježíše Krista poctivosti

klekáním i jiným zpuosobem, jakož, vrní kesa-
né iní. neuinil, jakož jest se to již nejednú -tálo.

toho jestliže by co proto potkalo, o takového pán

jeho ani žádný se zasazovati nemá ani jeho zastá

váti.

Druhé. Jestliže by kterej z nich komu zjevn
modláe dával anebo jiné rúhavé vci o svátostech

mluvil a v tom usvden byl dostaten, proti ta-

kovému týmž obyejem má se zachováno býti.

Tetí. Jestliže by ti lidé v tejto zemi nynie neb

potom za našich potomkuov co pedsevzíti cht-

li tím zpuosobem, jakož jsú prvé lechcí lidé brali

a se pozdvíhali, v tom abychom všetci podlé sel>e

stáli a jim toho nedopúšeli, my i potomci naši.

a to pod tmi pokutami, jakož v lantfrydu posta-

veno jest.

O lantfryd takto zjednáno jest: aby lantryd no-

vej udlán byl v táž slova jako starej, stoliko toto

aby piinno bylo: ..Jestliže by nás pak kdo ny-

nie neb po smrti pána našeho mimo spravedlivé,

ád a svobodv naše k emu nutiti a tisknuti chtl

jest byla mezi vámi vznikla". Je, myslím, možné, ie tato

rznice, vznikla o zápis z 31. kvtna 1504, který z naí-

zení králova zprostedkoval mezi moravskými stavy nej-

vyšší hejtman moravský Jan z Lomnice a z Meziíí na

sjezdu v Hrne. Stavov, a daleko ne všickni, se zavá-

zali: nejprv státi navždy pevn pi obecné víe kesfan-

ské a jí hájiti proti každmu. kdo by je pi ní utiskovati

chtl: a potom, kdyby Bh neuclioval krále smrti, nepi-

jmouti po nm za pána nižádného, kdo by nestál v poslu-

šenství Otce svatého. Podobojím, kteíž by nevedli blu-

dv pikhartských, dáno na vli pistoupiti také k zápisu

tomu, kterýž od krále v Budíne í~. ervence se zvláštní

pochvalou stvrztn byl. (Palacký, Djiny !', 2 (186/), str.

86.) Tento Vladislavv list. v nmž jest celý zápis i se

jmény pítomných, otiskl Palacký v Archivu eském VI.

l8j2, str. 294—296. Zmínka o pistoupeni k zápisu (str.

295) zni tam však ponkud jinak: „A jestliže by kdo

z obyz'ateluov markrabství tohoto, z kteréhožkoli staz'u,

kterýchž na ten as zde pi nás není, podlé nás v tom zá-

pisu státi a k nám pistúpiti chtl, bud strany ímské.

neb strany pod obojí spuosobou. kterýž by se toliko

v tom kusu, co se pijímáni tla božího a krve boží pod

obojí spuosobou dotýe, s námi nesrovnal, a sice jiných

bluduov pikhartských a nekesanských nevedl, nedržal

ani zastával: ten dada list piznávaci, aby v tento zápis

od nás pijat byl. a to jeho listem piznání aby též moc:

bylo, jakoby v tomto zápise vedle nás zejména napsán

byl." Šlo tu jako v echách o útok na Bratí. K podob-

nému zápisu došlo potom také v Praze 20. února

(Palacký, Djiny, tamtéž.) Ale i na Morav mli Brati

ochránce, a odtud asi ona rznice na snmu v Olomouci,

„nynie minulém", jak píše král v listu z /.?. ervence 7505.

Byl to snm a soud zemský pi sv. Jan Ktiteli, 24. erv-

na. (Zemské desky olomoucké, kniha XVI, f. 32V.)

1) (' listu z /.?. ervence ijo? se král o tchto jiných

vcech nezmiuje.
s) Viz . 210.

s
) Již Herm. Jireek (Královské vnné msto Vysoké

Mýto, 1884, str. 47) poznamenal: „Avšak snm takový.

jak se zdá, držán nebyl."
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.1 k svj ui.'h pipravovati, v tona abychom po-

ebe stáli .1 sebe neopúšeli a jeden mimo dru-

hého se nevytrhali, nei 1 jednostajné vuole to

jednali, coi l>> dobrého a poctivého toho maT

krabstvi podlé svobod našich bylo, a to pod po

kutami v lantfrydu položenými"; a ten lantfryd

ab> mezi námi "'1 datum listu za patnáste let

trval, bud král živ neb mrtev, a když bj novej

dokonán byl, abj byl starej zkažen a tento tu po

1 kdež jiné svobodj své máme, to jest v Olo

múci na rathú 1

1.35 v. t> hajtmana takto jsme na tom zuostali abj

hajtman v tejto zemi nyní i na budúci asy jiný

býti nemohl než rodilý z ech neb /. Moravy,

maje potebu slušnú na ddiném statku v tom

markrabství, a byl rádu panského a jiného žád-

ného.

O poruenství, kterak se na mocné") listy krá-

lovské dlají, takto jsme se na tom ustanovili, aby

na potomní asy lidé mýlky o to nemli: kdož by

koli na mocny list královský poruenství udlati

chtl, pi tom poruenství aby byla naped peet

jeho a pi tom jiných peetí šest dobrých lidí. bud

panských neb rytíských; a jako/ sob bd. dlajíc

taková poruenství. to pozuostavují, jestliže by co

nad to komu jeŠC po ruiti chtl aneb /. prvního

rozkázaní co ujíti anebo zmniti, to zmnní neb

rozkázaní, jestliže tak v poruenství stane, to aby

uinil pod peetí svú a dobrých lidí jednoho neb

víc. jakž by sob v tom poruenství vymínil; a po

smrti toho. kdož poruí, komuž by to píslušelo,

aby jemu ve deky vloženo bylo i s mocným liftem

královským. Xež poruenstvím pedešlým, kde-

ráž koli jsú pod jednu peetí, a ti, kdož taková

poruenství zídili, již zemeli, toto zízení ke

škod býti nemá; než od tohoto asu aby se již

podlé tohoto zjednání ídila, a kdož by taková po-

ruenství mli. kteráž by nebyla s šesti peetmi.

ti s t
- ohlásiti mají na prvním snmu píším zde

v Brn a v Olomúci.

Na tom jsme se také ustanovili, aby bratr star-

ší mladšiemu statku po otci zuostalého aneb ji-

ného, odkudž by jim koli pišel, utratiti nemohl;

též zase mladší staršiemu. Pakli by otec poruní-

ka neb poruníky zdlal, kteíž by mocní poruní-

ci nebyli, a dluhové takoví na tom statku byli, že

ln ten statek bez škody sirotkóm dochován býti

nemohl, takovj porunik neb bratr, kterej/ by

léta ml, má to na pana hajtmana a pány a vlá-

<l\k\ v soudu zemském sedající vznésti a s radu

jich ten statek prodati a dluhy splatiti; a COŽ bj

po dluzích ZUOStalo, to má bratr starši v celosti

tak zachovati bratru neb bratím, COŽ by na jich

díly pišlo, aby jim jistina utracena nebyla. Pakli

l>\ porunik lni, ten má vrn a práv nad sirot

k_\ uiniti i" dlé sveni.

Na témž snmu také toto zízeno a ustanoveno

jest, že otec neb >K-i\. a by nechtl, aby statek

jeho odšel po dcerách od jeho rodu v jiný rod.

inuo/e dekami neb na mocný list královský od

dcer) neb dcer statek svj na všem neb na díle

dáti a poruiti pátelóm svým pirozeným po

otci neb po matei, pokudž mu se zdá, všakž

opate dceru neb dcery slušn vnem podlé stát

ku toho. a tak postaviti: „A by Tán Buoh smrt

na pacholíky dopustil, než bykletóm pišli, tehdy

aby z statku mého po dcerách mých tolik dáno

bylo a ostatek aby spadlo na toho pítele neb

pátely". Než pacholíkové, pijdúc k letóm. mo-

hu to zmniti a pi ddieství svém zuostati a o

tom íditi podlé svobod zem moravskej. Než,

by bratr neb bratí sestru nedílnú oddliti mohli

bez vuole její nevdada jí. toho uiniti nemohu.

ie by jí dali díl spravedlivé] jako kterému z nich

z toho statku, kterejž by mli. a sestra již bude

moci s svým uiniti, jakž se jí zdá, a bratí též;

než ona dílu na bratru neb bratích žádati nc-

muože.

Také pankhartóm statku pozemského žádný

poruiti nemuože pod nižádnými barvami, ani

dekami, ani na mocný list královskej.

Na tom jsme také zuostali, že úedníci men-

šieho práva, kteíž svdomí pijímají i jiné vci

k soudu ídí, ti že nemají od žádného mluviti

pod žádnu barvu, darmo ini z penz, ani na roku

stávati.

211. Jan 2 Skrbené iním mocné poruníky a f.36

nápadníky statku svého všeho movitého i nemo-

vitého a dtí mých Markétu z Hodkova, manžel-

ku svú, i; Jana Vacka z Bezdkova.
Petrhán a na okraji Jfan] z P[ernštejnal.

212. Jan z Rudvíkova Janovi z Lomnice a na

') Starý landfríd, z iu. dubna 149b, jest v Zemském

archivu moravském. O novém praví Kameníek (Archiv

lesky X, 1890, str. 334, pozn. 11 . LXXXVIII. a znovu

Zemské snmy a sjezdy moravské I, 1900, str. 1/2, pozn. ~.>

a podle nho také R. Rauscher (Zemské míry na Morav,

1019, str. 9, pozn. 29.), že se má nalézati v archivu msta
Brna, ale ztratil se, takže jeho doslovné znní není zná-

mo. Roku 1930 však jej tam mstský archivá J. Dímal
pece objevil. Slova, která se mla v novém landfridu

piiniti, jsou v nm ponkud zmnna: „Jestliže by nás

kto nynie nebo po smrti krále, pána našeho, mimo spra-

vedlivé, ád, obyej a svobody naše k emu nutiti a

tisknuti i; k svj vuoli pipravovati chtl, v tom abychom

vedle sebe stálí a sebe neopúštli a jeden mimo druhého

se nevytrhali, nei z jednostajné vuole to jednali, což by

poctivého a dobrého tohoto markrabství bylo podlé svo-

bod našich, a to pod pokutami v lantfrydu položenými."

Landfríd má datum: v Brn v úterý den svatý Ludmily

j16. záí], léta od narození Syna Božieho tisicého pti-

stého pátého, království našich uherského patnádetého a

eského tvrtého a tideátého léta poítajíc.

*) e opraveno touž rukou z y.
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Mezeíí, hajtmanu margrabstvie moravského a

jeho erbóm dva lány a tvrt i s kremním v Rud-

víkov i to všecko, k emus právo po Katein
z Nárame, matei svj, spolkem ve dekách tu

v Rudvíkov zapsané ml, to všecko pevodí na

svrchupsaného Jana a na erby jeho a tímto

vkladem všeho práva se odíká.

213. Bohuše z ían Oldichovi z Náchoda a

jeho erbóm tvrz Dunajovice i se dvorem i se vsí

i s mlýnem, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú. s pastvami, s pastvišemi. s In-

kami, s lesy. s háji. s chrastinami, s horami,

s doly, s hon}', s ižbami i se všemi rybníky,

s haltéi, s rybnišemi, s potoky i s vodami teku-

tými i netekutými. s vinohrady i s perkrechtem

i s desátkem, tak jakž jsem já jej sám bral
1

)

z tch vinohrad, i s mezemi, s hranicemi, tak

jakž to zbožie v svých mezech vymeno jest od

starodávna, krom toho puol druhého lánu, kte-

réjz jest oddán za Dolní rybník k proboství ol-

bramkostelskému, a tak, jakž sem sám toho zbo-

žie v držení byl a v užívaní po pedcích svých.

nic sob tu nezachovávaje ani pozuostavuje žád-

ného práva, panství ani vlastenství. než to sem

zšecko prodal ku pravému ddieství a to vklá-

dám a vpisuji ve deky zemské ku pravému jich

držení, jmní a užívaní.

214. Beneš z Budíškovic Janovi z Zahrádek a

jeho erbóm puol vsi pusté Strášova s polovicí

dvú dvor a ty podsedku a s polovicí lánu rolí,

s rybníky, s lesy. s háji, s chrastinami, s pot-
kem, kterejž na rybníky jde. s pastvami, s In-

kami, s pastvišemi i s tím se vším, což k tej

puol vsi od starodávna písluší a vymezeno jest.

ve deky vkládám a vpisuji ku pravému ddicovi,

k držení a užívaní.

215. Oldich Mládenec z Miliina a na Šum-

vald i s svými erby Zdekovi a Burjanovi, bra-

tím vlastním ~ Valdštejna, a jich erbóm tvrz

Štmchy s dvorem i se vsí, s mlýnem, ves Pe-
dlit s kostelním podacím, v msteku Heralticícli

šest lán a dva podsedky, ve vsi Zašovicích ti

lány a tvrt, ve vsi Brancúzích pt lánu s pod-

sedkem. s mlýnišem a s eku. ve vsi Hvzdoo-
vicích dvuor s lánem a s mlýnem, ve vsi Chlísto-

v ti lány, ves pustu Pctruvky, ves pastu Be-

zová, ves pustu Bezdkovec, ves pst" I Dašovi-

ce, ves pustu Svojkovice. ves pustu Jenišov, ves

pustu íiov, s jich se vším píslušenstvím, s rol!

oran i neoranú. s lukami. s pastvami, s pastviš-

emi, s horami, s doly. s lesy, s háji. s luhy.

s chrastinami, s lovy, s hony. s ižbami. s meze-

mi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými

s robotami, s užitky a požitky i se všemi poplat-

ky, s rybníkw s rybnišemi. s potok}- tekutými

i netekutými i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím ve deky vkládám a vpisuji ku

pravému ddictví, nic sob tu ani erbóm svým
práva, panství ani kterého vlastenství nepozuo-

stavuje.

216. Hanek z Zap Janovi Zelenému z ían a

erbóm jeho ves Baice i se dvorem v Bacících

a dvuor Milostice, pustý, a dvuor na Hišti, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s horami, s doly, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami.

s mezemi, s hranicemi, s rybník}-, s rybnišemi,

s lidmi platnými i neplatnými, s platy i s užitky

a požitky i se všemi poplatky a s potoky teku-

tými i netekutými i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakož ta ves Baice i ti

dvorové svrchupsaní v svých mezích i každé

zvláše záleží a jsú vymezeni, nic sob ani er-

bóm svým ani budúcim potomkóm práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nezachovávaje, tak

jakž sem to sám držel a požíval, to všecko ve

deky vkládá a vpisuje ku pravému ddieství.

jmní, držení a k ddinému požívaní, a jestliže

by komu jinému to zbožie prvé dekami zavá-

záno bylo, to tímto vkladem moím a v nic

obracuji.

217. Oldich Mládenec z Miliina a na Šum- f. 36v.

vald Hankovi z Zap a jeho erbóm ves pustu

Vacenovice s dvorv, s rolí oranú i neoranú.

s lukami. s pastvami, s pastvišemi a s horami.

s doly, s lesy, s háji, s chrastinami, s kovina-

mi. s lovy, s hony, s ižbami. s mezemi, s hrani-

cemi, s užitky, s požitky i se všemi poplatky,

s behy i s rybnišemi. s potoky tekutými i ne-

tekutými. se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jakož ta ves svrchupsaná od sta-

rodávna v svých mezech a hranicích záleží a

jest vymezena, nic sob ani erbóm svým ani bu-

dúcim potomkóm práva, panství ani vlastenství

nezachovávaje, než to všecko vkládám ve deky

zemské a vpisuji ku pravému ddieství, držení

a požívaní.

A,218. y~\nno Domini T506, dominica Remi-

ni>cere (8. bezna 1306] Brunne držán jest snm
a soud zemský, na nmž jsú sedli: duostojný

u Bože otec a pán. pan Stanislav, biskup olo-

múcký, a urození páni. pan Jan z Lompnice na

Mezeíie, hajtman markrabství moravského,

pan Ladslav z Boskovic, najvyšie komorník

markrabství moravského, pan Jan Povský

z Sovince. najvyšie sudí téhož markrabství. a

urozený vládyka Mikuláš z Olomúce. najvyšie

písa zemský, pan Jindich z Lipého, najvyšie

') Opraveno touž rukou ze slova držel. -) Za tím petržené slovo Dašice.
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lek královstvie eského, pan Beneš 1

horskj z Boskovic, i>.m Mbrechl Sternbcrga,

l>;m Zigmund z Dúbravice, pan Znata 1 Lompni

ce, pan I *n .k« .}> . Kunstátu, pan Hynek

• Ludanic, pan Václav z Ludanic, podkomoie,

l>an Jindich Tunkl z Brnika a pan Petr / Ze

rotína, a / vládyk: pan Jakub z Sárova, hof-

richté markrabstvie moravského, 1 1
run Blud

1 Králic, \ tbachu a Bohuše ze Zvole.

Ji 1
*. Kateina s Zárubic pijímá Jindicha

s Hoféic, manžela svého vlastního, na právej

spolek na dvuor v Zárubicich i na ves Zárubicfe]

s jich -c vším plným píslušenstvím 1 na to

jmám aneb k emuž právo jmíti

budu.

220. Margeta s Ojnic Mikuláše, Jiíka, Zben-

ka, Jiimi. Jindicha, Kristofa, Alše, Kropáe
tomie a na Buovicích, syny své, na vno

teréž mám, i na všicek statek movitý 1 ne-

movitý a k emuž právu mám aneb ješe jmíti

budu, na právej spolek pijímám.
Petrhán a na <>kr,ui J[an] z P[ernštejna].

221. Jan 3 Veitmile a na mostském hrad

Volfgangovi Ofnarovi z Radotic a jeho erbóm a

budúcím své vlastní zbožie a ddieství, ves Malé

Mašuovky i s mlýnem tu píležícím, s poplužím

1 s lidmi platnými i neplatnými, s rolí uran i

neoranú, s rybníky, s rybnišemi, s potoky, s le-

sy, s chrastinami, s mezemi, s hranicemi, s ho-

rami i s doly. s Inkami 1 s pnšinami, s pastvami

1 - pastvišemi 1 s jiným plným právem a pan-

stvím a starodávným píslušenstvím i se všemi

užitky a požitky starodávními, kterejmiž koli

jmény mohu jmenován}- býti, nic sob tu ani er-

bóm svým nepozuostavuje, než to všecko zbožie

ve deky 'kládám a vpisuji ku pravému ddieství

a panství, k jmní a držení a k ddinému poží-

vaní.

222. Jan z Veitmile a na mostském hrad Sti-

i z Kivce a jeho erbóm své vlastní zboží a

ddieství. tvrz a ves Krhovice a pustu ves No-

slavice a dva mlýny, s lidmi platnými i neplat-

nými, s rolí oranú i neoranú. s Inkami, S sady,

luhy, s vodami, s platy, s užitky, s poplatky i se

vším panstvím, což jsem já tu ml. držel a poží-

val i pedkové moji požívali a drželi jsú. i st

vším všelijakým píslušenstvím, což k tomu zbo-

Starodávna píslušelo jest a písluší, s me-

zemi, s hranicemi, tak jakož to zbožie od staro-

dávna v svých mezech a v hranicech písluší a

jest vymezeno, tak jak sem to sám držel, nic

sob tu ani erbóm svým práva, panství ani kte-

rého vlastenstv! na tom nezachovávaje ani po-

zuostavuje, než to všecko zbožie ve deky vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddieství a panství,

k jmní a k držení a k ddinému požívaní, a

bylo-li by mn neb komu jinému to zbožie deka-

mi zavázáno, to tímto vkladem moím a v nic

1 ibracuji.

ifci ,/ 11 I I
au

I
z Pei [nštejna

I

22"». Jindich a Lichtemburka a na Bítov Ale F. "51

n I udanic, manželce svj vlastní, pt set kop

groši širokých eských vna jejího na BUikovi

cích, msteku Svém vlastním, a na lidech ušed

lých a nikomu nezávadných, s jeho se vším pí-

slušenstvím, platu roního padesáte kop groši

eských ukazuji a ve deky zemské "kládám a vpi

suji ku pravému jejímu vnnému právu a pí

jemím se toho vna iním já, svrchupsaný Jin

dich, statkem svým, kterejž mám neb jmíti budu.

224. My Vladislav, / božie milosti uherský,

eský, dalmacký, charvatský etc, král. markra-

bie moravský, lucemburské a sleské kníže a lu-

žickj markrabie etc. oznamujem listem tiemto

všem, jako/ urozený Jan z Veitmile na most-

ském hrade, vérn\ náš milý, má a drži Ire

l/omí Kounice s jejím píslušenstvím v nkte

rejch zápisech pedkuov našich, králuov eských

a markrabí moravských, od zákona kižovnické-

ho, kteráž nkdy otec jeho, urozený Beneš z Veit-

mile, také jest držel, i prosil jest nás týž Jan.

ábychme jemu. ddicóm a budúcím jeho tu tvr

k ddictví dáti ráili. My pak zpraveni jsúce. že

1.1 tvrz s svým píslušenstvím jest dobe veliký-

mi zápisy u velikej summ zapsána a zavázána,

ješto by tžce mohla z tch zápisuov vyplacena

býti. a také hledíce k vrným službám téhož Ja-

na a nkdy otce jeho, kteréž Jsú nám inili a týž

Jan ješe initi má a povinen bude i S ddici svý-

mi, ím nás milostivjšieho k sob pozná, s do-

brým rozmyslem a rad vrných našich, mocí

královskú v Cechách a jakžto markrabie mo-

ravskj témuž Janovi, erbóm, budúcím jeho dah

jsme a listem tiemto dáváme již psanú tvrz a

Horní Kounice s vesnicemi, lidmi kmet-

cémi, ddinami. Inkami, lesy, rybníky, mlýny,

ekami, potoky, robotami, desátky, kostelním po-

dacím, kury, vajci, lovy a konen se všemi pí-

slušnostmi a všelikými poplatky a puožitky, což

k témuž zbožie a tvrzi nadepsanej od starodávna

písluší, tak jakž jest týž Beneš a otec jeho jml.

držel, nic ovšem nevymienujíce ani pozuostavu-

jíce, a to ddin a vn tak. aby týž Jan. er-

bové i budúcí jeho to zbožie a asto psanú tvrz

Horní Kounice se vším její a všelijakým píslu-

šenstvím i také s celým a plným panstvím jmli,

drželi a požívali ddicky tím vším právem, jakc

jiní páni a rytístvo markrabství moravského

svých tvrzí a zboží ddiných a svobodných po-

žívají s jich píslušnostmi, a ji aby dáti, prodati,

zastaviti neb zmniti a s ní aby uiniti mohli,

což by se jim zdálo a líbilo, jakožto s svým vlast-

ním ddiestvím, a to bez naší, budúcích našich,

králuov eských a markrabí moravských, též zá-
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koná toho a všech jiných lidí všelijaké pekážky

nynie i po vné budúcí asy: pikazujíce hajt-

manu, najvyšiem komorníku a sudiemu mar-

krabství moravského, nynjšiem i budúcím,

když by požádáni byli od téhož Jana, erbuov

aneb budúcích jeho, aby tento list ve deky zem-

ské brnnské vložili a tak aby uinili bez všeli-

ké odpornosti. A kdož by list tento ml s již psa-

ného Jana aneb erbuov a ddicuov jeho dobru a

svobodnu vuolí, chcem, tomu aby píslušelo plné

a celé právo k nahoe psaným vcem. Tomu na

svdomí peet naši královskú k tomuto listu pi-

vsiti jsme kázali. Dán na Budíne v nedli na

den Povýšení svatého kíže [14. záí 1505], léta

božieho tisícího ptistého pátého, království na-

šich uherského šestnástého a eského tideátéhe

pátého.

Ad relacionem magniíici domini Alberti ex

Kolowrat, supremi cancellarii regni Boemie.

Poslové tohoto vkladu ke dekám dáni od pana

Jana z Lomnice, hajtmana, pan Václav z Luda-

nic a pan Jindich z Lichtmburka.
MeSován a no okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

f.37v. 225. Jan z Veitmilc a na mostském hrad
Ann z Kamenné Hory tvrz a msteko Horní

Kounice s dvorem i s kostelním podacím, s mlý-

nem, ves Medike, ve vsi Peskocích sedm lo-

vkuov se vším jich píslušenstvím i s kostel-

ním podacím, v ermákovicích jednoho lovka
a ti lány pusté i s kostelním podacím, ve vsi

Šemíkovicích jednoho lovka a ti lány pusté,

ve vsi Boroticích jednoho lovka i s tím, což k

tomu písluší, ves pustu Raklenice, v Dobréj Vo-

d pustý dvuor s jeho píslušenstvím, ve džbá-

nických horách vinohrad pustý jménem Win-

holcz, s lidmi platnými i neplatnými, s dvory po-

plužnými, s rolí oranú i neoranú, s platy, poplatky

i s užitky, desátky obilnými i s jinými robotami,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly, s lesy, s háji, s chrastím, s chrastinami,

s luhy, s rybníky, s rybnišemi, s jezery, s voda-

mi tekúcími i netekúcími, s ekami, s potoky,

s mlýny, s mlýnišemi i se všemi jich užitky i

duochody i s jiným se vším píslušenstvím, což

k tej tvrzi, msteku a všem svrchupsaným od

starodávna píslušelo jest a písluší, s mezemi,

s hranicemi i se všemi požitky a užitky, kterejmiž

se kolivk jmény jmenují aneb mohu jmenovány

[býti], jakož to zbožie kounické v svých mezech

a hranicech od starodávna záleží a vysazeno

jest, se vším plným právem, panstvím a vlasten-

stvím, tak jakž jsú to zbožie svrchupsané moji

pedkové drželi a požívali a já po nich, sob tu

nic ani erbóm svým ani budúcím svým potom-

kóm práva, panství ani kterého vlastenství tu na

tom zbožie svrchupsaném nepozuostavuje ani

zachovávaje, než to všecko zboží ve deky vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddieství a panství.

k jmní, držení a k ddinému požívaní.

226. Šepán z Ratišovic Tomanovi z Mladoo-

vic a1

) jeho erbóm své vlastní ddieství, puol

druhého dvora z
1 Ratišovicích a dva podsedky

k tomu dvoru, s rolí oranú i neoranú, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, s rybníky, s potoky,

s vodami tekutými i netekutými, s lesy, s chra-

stinami i se všemi požitky i užitky, tak jakož

toho puol dvora v svých mezech a hranicech od

starodávna vymezeno jest, s plným panstvím a

píslušenstvím, jakož jsem sám držel a požíval,

nic sob panství, práva ani vlastenství, ani erbóm

svým i budúcím nepozuostavuje ani zachovávaje,

to všecko ve deky zemské vkládám ku pravému

ddieství

') Toto a dv dalií slova touš rukou nad ádkem.
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Kniha pana Jana z Pernštejna.]

..A,f.lv. 1. /~~\nno dominice incarnationis 1506, v pon-

dlí po svaté Kunhut / 14. záí 1506] v mst
Brn držán jest snm vobecního sudu skrze uro-

zené pány, pana Jana z Pernštejna, najvyšieho

komorníka markrabstvie moravského, pana Jana

Povského z Sovince, najvyšieho sudí téhož mar-
krabstvie. a urozeného vládyky Mikuláše z Olo-

múce, najvyšieho písae zemského, v pítomnosti

duostojného u Bože otce a pána, pana Stanislava,

biskupa olomúckého, a urozených pánuov: pana

Jana z Lompnice na Mezeieie, hajtmana mar-

krabstvie moravského, pana Jindicha z Lipého,

najvyšího maršálka královstvie eského, pana Al-

brechta z Šternberga, pana Zygmunda z Dúbra-

vice, pana Znatv z Lompnice, pana Jiíka z Vla-

šim, pana Prokopa Zajímae z Kunstátu, pana

Hynka z Ludanic, pana Václava z Ludanic, pod-

komoieho, pana Hanuše Haugvice z Biskupic;

a z vládyk: urozeného a stateného rytiee pana

Jakuba z Šárova, hofrichtée markrabství mo-

ravského, Hrona Bluda z Králic, Václava Pav-

lovského z Vitbachu a Bohuše ze Zvole.

•2 2. Václav z Ludanic a na Jemnici Jindichovi

z Lipého, najvyšiemu maršálku království eské-

ho, a erbóm jeho ves pustu Kronviz s rybníky,

s roli oranými i neoranými, s platy, s užitky, po-

platky, s lukami. s chrastmi. s vodami tekúcími

i netekúcími i s jiným se vším panstvím, což k to-

mu Kronvíi od starodávna písluší, s mezemi,

hranicemi, tak jakž to zboží Kronví od staro-

dávna v svých mezech a hranicech záleží a vy-

mezeno jest, tak jakž sem sám držel, nic sob tu

ani svým erlxjm práva, panství ani kterého vla-

stenství na tom zbožie nezachovávajíc ani po-

zuostavujíc, to všecko ve cky vkládám a vpisuji

ku pravému jich ddinému jmní, držení a po-

žívaní.

3. Jan z Lomnice a na Mezeiéí, hajtman mar-

krabství moravského, ve deky vkládá a vpisuje

véna sedm tisíc zlatých uherských dobrých etc.
1

)

Appoloné ze Ctnic, manželce svj, jmenovit
na msteku Tasové, na všech Dolních Hemani-
cích, Jabloovém, Rudé, Chebtov, Kamenném,
Oslovy, Rohy, LJodové, Rudvíkov, Peckov,
Bezice, Oslavici, Lhotkách, Kúskách, Martini-

cích, Vídni, Mostestích, Kozlové, Olší, Lavi-
kách, Hrbové, a to s rybníky, s ekami, s lesy, se

vším jejich píslušenstvím. A toho svrchupsané-

ho vna Jan z Lomnice, hajtman svrchupsaný.

sám píjemci vším svým statkem, což mám neb
jíniti budu.

MeSován a na okraji J[an] z P[ernítejna].

4. Jaroš z Zelenek Zigmundovi z Dúbravice a

jeho erbóm své vlastní zbožie a ddictví v Lidi-

méicích, což já tu mám, kromé toho, což knéz
opat želevský tu má a jeho konvent a jim ve dsky
vloženo jest, než ostatek všecko s lidmi platnými
i neplatnými, s úroky i s poplatky, s rolí orani
i neoranú, s pastvami, s pastvišemi, s potoky,
s potoinami, s horami, s doly, s vinohradmi, se

všemi zvuolemi, jakýmiž by koli jmény mohly
jmenovány býti, s mezemi a s hranicemi, se vším
plným právem a panstvím a píslušenstvím, nic

tu sob práva, panství ani erlxjm svým nepozuo-
stavujíce ani zachovávajíce, ve dsky vkládá a

vpisuje ku pravému ddieství, jmní, držení a

k ddinému požívaní.

5. Heralt a Ladislav, bratí vlastní z Kunstátu,

Hynkovi z Zástizl a jeho erbóm své vlastní zbo-

ží, ves Lovcice s dvorem, s rolí oranú i neoranú,

s lidmi platnými i neplatnými, s platy, s robota-

mi, s poplatky, s rybníky, s vodami, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, s kostelním podacím, a

dv vsi pusté, puol Cviková a puol vsi Pestavlk,

se vším jejich píslušenstvím, což k tomu zbožie

písluší, s mezemi, s hranicemi, jakož to svrchu-

psané zbožie v svých hranicích a mezech od

starodávna záleží a jest vymezeno, tak jakož

jsme my sami to drželi až do si chvíle, nic sob
ani svým erbóm ani budúcím potomkóm práva,

panství a vlastenství tu na tom zboží nezachová-

vajíce, než to všecko, jakož se svrchu píše a jme-

nuje, ve dsky vkládáme a vpisujem ku pravému

ddictví a panství, k jmní, držení a k ddinému
požívaní.

L,6. .Léta Pán tisícího ptistého sedmého, dru- f.2v.

iiú nedli v puost [28. února 150/J držán jest

snm v Brn skrze urozené pány, pana Jana z

Lomnice, hajtmana, pana Jana z Peršteina, naj-

vyšieho komorníka, pana Jana Povského z So-

vince. nejvyšieho sudího markrabství morav-

ského, a Mikuláše, najvyšieho písae zemského,

v pítomnosti urozených pánuov: pana Jindicha

z Lipého. najvyšieho maršálka království eské-

ho, pana Albrechta z Šternberka, pana Zigmun-

da z Dúbravice, pana Znatv z Lomnice, pana

*1 Za tím petržené slovo paní.
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hk.i / Vlašim, pana Prokopa 1 Kunstátu, pana

Petra z Zerotína, pana Hanuše Haúgvia

kupic; a zvládyk: Jakuba zSárova, Hrona Bluda

Králic, Václava Pavlovského 1 Vitbachu .1 Bo

huse se Zvole.

7. oh a Jindich, brati vlastní, synové I

•v v --<• /./i.'/ v. f I itbachu 1

jeho erbóm své vlastni zbožie .1 ddicství, nám po

otci našem pišlé, :.> Kovalovice - dvorem plat-

ným, s roli oranú 1 neoraná, s lidmi platnými 1

neplatnými, s mlýnem, s inžemi, s poplatky, - ryb-

níkem, s potoky, - vodami tekutými 1 netekutými

ecími, s Inkami, - pastvami 1 s pastvišcemi,

- lesy, s háji, - chrastinami, - horami, s dolinami,

- mezemi, s hranicemi 1 se vším plným panstvím

1 píslušenstvím, se všemi také užitky 1 požitky,

kterejmiž se kolvk jmény mohu jmenovati, tak

jakož jsme sami drželi a požívali a jakož ta ves

\ svých mezech a hranicích záleží a jest vyme-
na, nic nevymieujíc ani kterého práva, panství

na tom sob nepozuostavujic, než to všecko ve

deky vkládám,- a vpisujem ku pravému jich d-

dinému držení a požívaní.

8. Jindich z Pošnej Juna : Heraltic na tvrz

Rácovice se vsí i jiným jejím se vším píslušen

stvím i na to na všecko, což má neb míti bude.

pijímá na právej spolek.

9. /\nno Domini 150S, dominica Reminiseere

I K). bezna 1508] Brunne držán jest snm skrze

urozené pány: pana Jana z Lomíme na Mezeíí,

hajtmana, pana Jana z Perštejna. najvyšího ko-

morníka, pana Znaty z Lomnice na míst sudího

a Mikuláše, písae zemského markrabství morav-

ského, pana Albrechta z Šternberka, pana Zig-

munda z Dúbravice, pana Prokopa Zajímae z

Kunstátu. pana Hynka z Ludanic, pana Petra z

Žerotína; a zvládyk: Jakub z Šárova, Hron Blud

z Králic. Václav Pavlovský z Vitbachu a Bohuše

ze Zvi ile.

1.3 10. Johanka z Zap Jana z Arklebic, manžela

svého, 1/ dti své na tvrz Ratiboíce s jejím pí-

slušenstvím, na tvrz Mysliboice s jejím píslu-

šenstvím a na ves pustu Vacenovice i na to na

všecko, což má neb míti bude a k emuž právo

má. pijímá na právej spolek.

11. Part! Gredlar, mštnín jihlavský, 1 s svými

erby Jiíkovi Mackovi a jeho erbóm i budúcím

potomkóm puol vsi ížova, v kraji jihlavském po-

ložíte, s lidmi platnými i neplatnými, s inžemi.

poplatky, úroky, s robotami, s rolími oranými i

neoranými, s rybníky, s potoky tekutými 1 ne-

tekutými, s lesy. s chrastinami, s lukami, pastva-

mi, pastvišcemi, s horami, údol] a se vším plným

panstvím .1 píslušenstvím, což k tej puol vsi

mám anebo ml sem. tak jakož sem to sám držel

a požíval, nic sob tu ani erbóm svým nepo

zuostavujíce žádného práva ani kterého vlasten

M\í. než to všecko ve dsky vkladu a vpisuje ku

pravému ddictví, držení a k ddinému požívaní.

i:>, ován 11 ".i okraji Jan z ^erotina.

12. Markéta z Vicenic Annu. dceru svit. a Jana

z .Xclirado: a. zet svého, na dvuor v Vicenicich

1 na to 11.1 všecko, což má aneb míti bude, pijímá

na pravý spolek, i dti jejich.

13. Jiík z Jesenice Ctiborovi Z Janovic a erbóm

jeho ves Jesenici s dvorem i s kostelním podacím

tu v Jesenici. S mlýnem tu v Jesenici. S lidmi plat

nými i neplatnými a nezávadnými. S usedlými 1

neosedlými, s pušinami, s luky') 1 se všemi po-

nky .i duochody, jakýmiž koli jmény mohu jme-

novaný býti, s rol! oranú i neoranú. s rybníky 1

rybniišemi, S vodami tekutými i netekutými, S

lesy. s chrastinami, s pastvami 1 s pustinami.

s horami i s doly, s ižbami, s hony i s lovy,

s celým plným právem a panstvím, jakož to zboží

v svých mezech a hranicech od starodávna záleží

a jest vymezeno a vysazeno, a tak, jakož sem to

sám držel a požíval i moji pedkové, tu sob ani

svým erbóm ani potomkóm žádného práva ani

vlastenství na tom nic nepozuostavuje ani zacho-

vávaje, než to všecko ve deky vkládá a vpisuje ku

pravému jmní*), držení a k ddinému požívaní.

Mocný list Václavovi z Pivína.

14. M) Matláš, z boží milosti uherský a eský

etc. král a markrabie moravský etc. oznamujem
tiemto listem všem vuobec, že k snažnej a pokor-

né
j
prosb, kteráž od slovutného vrného našeho

milého Václava z Pivína na nás vzložena jest,

jemu a paní Anežce, manželce jeho, tuto milost

uinili jsme a iníme tímto listem, že oni oba i

každý z nich statek S7'iíj ddiný i zápisný i jiný

jakej koli, niehož nevynímajíce, což koli nyní

mají aneb potom jmíti budu v markrabství našem

moravském, za zdravého života aneb na smrtedl-

nej posteli dáti, poruiti a zapsati a zavázati moci

budu kterým koli osobám, duchovním aneb svt-

ským, beze vší naší i budúcích markrabí morav-

ských pekážky; kteréžto dání a jich poruenství

aneb zavázaní, cheme, aby túž pevnost jmlo, jako

by dekami zemskými zapsáno bylo a utvrzeno.

Tomu na svdomí peet naši králevskú kázali

jsme pivsiti k tomuto listu. Dán v Budíne v pá-

tek po Božím na nebe vstúpení /o. kvtna 1483],

léta od narození Jeho tisícího tyrstého osmdesá-

') Tak v originále. -1 Za tím petržené slovo a.
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tého tetího, království našich uherského etc

XXVI. a eského XVI. léta.

Poslové ke dekám od pana hajtmana dáni pan

Znata z Lomnice, pan Jetich z Boskovic.

f.3v. 15. Ve jméno svatej a nerozdílné Trojice, vše-

jednoho Hospodina, a Panny Marie, neposkvrn-

né device, Matky Boží, i všech svatých amen. Já

Václav z Pivína vyznávám tiemto listem obecn
pede všemi, ktož jej uzdí aneb túc uslyší, jakož

mám list a obdarování od najjasnjšiehO knížete

a pána, pana Matiáše, uherského a eského etc.

krále a markrabí moravského elc. slavnej pamti.

abych mohl svj statek ddiný i zápisný i jiný

všecek jakej kolvk, nieho nevynímajíc, za zdra-

vého života nebo na smrtedlné posteli dáti, poru-

iti, zapsati a zavázati kterým koli osobám, jakož

pak ten list Králevskej JMti v sob šíe a svtleji

okazuje, protož já. Václav nahoe psaný, známe-

nav nestálost a nevnost života tohoto a nejistost

smrtedlnosti pokolení lidského, a že s tímto sv-

tem nám se jest rozlúiti. budúcího dobrého života

v nadji boží oekávajíce i neekaje toho, by mne
hodina smrti v náhle pedešla bez zpuosobu roz-

kázaní, mej poslední vuole o statku mn od Pána

Boha pjeného, s dobrým rozmyslem, zdráv jsa

a pi dosplém rozumu, najprv poruníka mocné-

ho iním tohoto mého rozkázaní, mej poslední

vuole nynjší, urozeného vládyku Hynka z Po-

puovek a na Pozoicích. jemu se svuje jako

dobrému lovku a strýci mému milému, že vrn
nad mú duší uiní z toho statku, kterejž jemu po-

ruím, a podlé toho spisu, kterejž jsem jemu dal

pod svú peetí, tak uiní, jakož mi pak vrn slíbil

tak uiniti, jakožto na dobrého lovka sluší,

v nmž já nepochybuji. Item. Najprv jemu poru-

ím ulici svú Xeuštijt a Grilwicz V pedmst i

brnnském a jeho erbóm i budúcím, také ves Sla-

víkovice pod Rúsinovem a z'es pustu Nešetice pod

Velešovici, též jeho erbóm a budúcím poruím.

se vším právem a píslušenstvím, jakož jsú moji

pedkové i já sám držel a požíval, než dluhy

všecky, bu mnoho nebo málo. aby naped place-

ny byly a ostatek vedle toho sepsání, kteréž j>em

jemu dal pod svú peetí. Tomu na svdomí a

potvrzení svú jsem vlastní peet k tomuto listu

pivsil a piprosil urozených vládyk. Václava

z Mezlessic a v Múínov, Jana Krabice z Yeit-

mile, Jiíka Herynka z Slúpna 1

) a na Kobylni-

cích, Ondeje Herynka z Slúpna a na Podnitovi-

cích, Oldicha z Svojkova a na Jiíkovicích a Jana

z Újezda, že jsú své peeti na svdomí k tomuto

listu mého poruenství pivsili", jim a jich erbóm

bez škody. Jenž jot psán a dán v Hnu' tu sobotu

ped velikú nocí [6. dubna 1504 1, léta Pán 1504.

Í6. Jan z Hrochova purkmistru a rad 1 vš'

obci msta Hrna Svinošice i s dvorem i s lidmi

platnými i neplatnými a ves pustu Nmíce s ryb-

níky, s lesy, s horami, s chrastinami, s kovinami
i s tím lesem pod Kozími Hbety 5

), kterejž les

leží proti I 'jezdu Svinošickému, s rolí oranú i

neoranú, s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s pu-

stinami, s úroky, inžemi i se vším jiným pišlu

šeiKtvím. kterýmiž jmény kolvk jmenovány býti

mohu a jakž to zboží v svých mezech a hranicích

od staradávna záleží a vymezeno jest, tak úplné.

jak sem sám to držel a k emu sem právo ml, ve

deky vkládá a vpisuje.

17. Sedni panské. Léta Pán 1508, ten pondlí f.4

po svatém Remigí /.?. íjna 1508] držán jest snm
v Brn za úadu')

18. Jan a Václav, bratí vlastní z Lomnice, své

vlastní zboží a ddieství. totižto dvuor pustý Ja-

novice i s tmi lidmi u, Byteše naMalej Stran*),

se tymi rybníky: rybník v Jezovém, rybník nad

silnicí brnnskú a dva rybníky nad tím nad silni-

cí, i s bezinami, S chrastinami, s lukami. s pastva

mi. s pastvišemi. s horami, s doly. s hony. s i/
bami, s rolí oranú i neoranú. s vodami tekutými

i netekutými. s rvbnišemi, s lidmi platnými i ne-

platnými, s užitky a požitky, jakýmiž by jmény
mohly jmenovány býti, i se vším plným právem

a panstvím a píslušenstvím, jakož ten dvuor se

vsí svrchupsanú od starodávna v svých mezech a

hranicech. každej zvláše. záleží a jsú vymezena"' 1.

nic sob ani svým erbóm ani budúcím potomkóm
práva, panství ani kterého vlastenství nezachová

vajíce. tak jakž jsme my to sami drželi, to jsme

všecko múdrým a opatrným purkmistru a konše-

lem i vší obci msta našeho Veliké Byteše. nynj-

ším i všem budúcím potomkóm jich. [prodali a/

ve deky vkládáme a vpisujem ku pravému jich

ddinému držení, jmní a požívaní.

19. Jiík Kolene z Gogolína Znatovi z Kukvie

a jeho erbóm ves i'hníst ov s dvorem poplužným

a s mlýnem. ves íky s dvorem poplužným. s lid-

mi platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú.

s lesy, s háji. s chrastinami, s mezemi, s hranice-

mi, s vodami tekutými i stojatými, s rybníky,

s rybnišemi. s behy, s potoky i s úroky a s po-

žitky a užitky všelikterakými, s robotami, s luka-

mi i se vším plným právem a panstvím i se vším

píslušenstvím, jakož od starodávna ty vsi a to

zboží v svých mezech a hranicích záleží a vyme

zeno jest, jakož sem to sám držel a požíval a

') í" orig. Lubna.
5
) i' orig. Rosými hbeti. Jsou lo však Kozí hbety,

jak se te (Kozí Chebty) v listin : 13. prosince 1410

(Codex dipl. et epist. Moraviae XIV, str. 136, . 174).

a
) Pod nedokoneným zápisem jest mezera zvýši 8 cm.

•) ást msta na druhém behu potoka. Tam i Janovice.

r>
) Tak v originále.
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s omítli i. pustým,

vo ml, nic tu sob ani

svým erbóm nep jíce, t" všecko ve deky

vpisuji ku pravému ddiestvi, drženi

a jit)

Pod lim ru-

Koli ne ve dekách

dilo.

^o. a na Brtnici Katein

s Ludanic, manželce svj vlastní, ves Kn
vším jejím píslušenstvím, s rybník} i se všemi

) a požitky, což k tej vsi od staradávna pí-

sluší, v iesti stech hivnách groši širokých aosm-

v puol osmi hivn ve dckyvklá-

a vpisuji ku pravému jejímu vnu. Píjemci

toho vna Zdenk z Valdštejna a na Brtnici stal

kem svým, kterejž má neb míti bude.

,j »iii okraji Jan z Žerotfna.

I.4y. 21. Jindich s Náchoda a s Bezníka Zbenkovi

: Králic tvrz Bezník, stavenu, na které) náš.

dobrej pamti sedl, a s dvorem tím, kterýž

k ní od starodávna písluší, s tetinu kostelního

i nynjšieho i s tmi lúkami, kteréž k nmu
píslušejí, s sadem, s lukami tmito: item lúka

. Dobrútov, luky všecky jiné od hranic krá-

lických až do hranic kravohorských, co jich po

Chvojnici leží, s jediným behem Chvojnice poto-

ka, item lesy všecky též od hranic králických až

do hranic kravohorských doluov krom tohokusu

za Kamenným (.'hibem, kterejž k Oldichovu3
)

dílu napsán jest a vymezen, item rybník novej pode

vsi Bezníkem s tú zahradu, což k tomu od staro-

dávna písluší, s haltéem tím, kterejž vždycky

k tej tvrzi byl, s lidmi platnými i neplatnými,

zejména tmito: item v Bezníce Prokop na puol

druhém lánu. Klíma na dvú lán, Olejník na

puol druhém lánu, tejž Olejník na krm a na

podsedku, Bublán na puol druhém lánu, Matj
na podsedku, Jan na podsedku, Viktorin na

podsedku, Dub na podsedku. Nos na krm
a na podsedku, týž Nos podsedek pustý drží,

puol lánu pustého, kterejž ke dvoru obrácen,

Pavel, knžský lovk, s panstvím na lánu,

ale plat farái dávati má, jakož na zápis

ukazuje, podsedek pustý u kostela, kterejž slov

kaplanský, item Martin z Kuroslep na lánu, tejž

Martin podsedek jeden pustý drží, Cadík na lánu

a na podsedku. Krs starý na polúlání, kteíž, mi

se na dílu dostali, nic sob tu nepozuostavuje. to

všecko jemu ve deky vkládám a vpisuji ku pravé-

mu ddinému držení a požívaní.

22. Václav z Vitbachu Elšce z Meli, manželce

svj vlastní, na vsi Kovalovicích se vším jejím

píslušenstvím puol osma sta zlatých uherských

ve deky vkládám a vpisuji ku pravému jejímu

vtrnému právu. Píjemím se toho sám iním
\ ším statkem svým.

23. Hynek z Kunstátu Zbenkovi z Kralic a jeho

erbóm své vlastni /l»>>i a ddictví, puol msteka
Mohelna, puol vsi Kladrub, puol vsi Kramolné,

puol vsi Selhance, s tím se vším, jak sem já sám

di el a 'i íval a co od starodávna k tomu písluší,

.-. puol dvorem i s podacím kostelním i s puol mlý-

nem, s tím se vším právem, jakž sem já to ml
v držení a v užívaní, i také s hradiiem a s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvi

šemi, - horami, s duly. s lesy, s háji, s luhy,

s chrastinami, s kovinami, s lovy, s hony, s iž-

bami, 5 mezemi, s hranicemi, s robotami, s užitky

a požitky i se všemi poplatky, s ekami i s behy.

s rybníky i s rybniiši, s potok] tekutými i ne-

tekutými i s jezery i se vším plným právem, pan

stvím a píslušenstvím, jakož to zboží svrchu-

psané "(1 starodávna v svých mezech a hranicech,

vkaždej i každé zvláše, záleží a jsú*) vymezena,

nic sob ani erbóm svým ani budúcím potomkóm

práva, panství ani vlastenství nezachovávaje, tak

jakož sem to sám držel, než to všecko ve deky

vkládám a vpisuji ku pravému ddiestvi. k jmní,

držení a k ddinému požívaní.

24. Václav z Veitmilc a z Ý.irotic i s svými í«5

erby svj díl a svú polovici tvrze Žirotic avesŽi-

roiice i s kostelním podacím, s dvorem, s lukami.

s rolí oranú i neoranú, s rybníky, s rybniiši,

s ekami, s potoky, s mlýnem, s háji, s lesy, s chra-

stinami, s hony, s ižbami, s paslvišemi i s tím

se vším, což k tej tvrzi a k tej vsi od starodávna

píslušelo a jmenováno býti muož a na muoj díl

pišlo jest, i s mezemi i s hranicemi, druh ves,

Bohunice, i s mlýnem tu ležícím i se vším jejím

píslušenstvím k tej vsi, ves Petrovice též se vším

píslušenstvím, ves Drškravice, pustá, i se vším

píslušenstvím, ves Rudice, "ves Vyvice též se

vším píslušenstvím, pustý hrad Lapykus s lesy,

s horami, s doly, s potoky, s potoinami i se vším

jeho píslušenstvím, ves Damnice. což mn tu na

mu polovici spravedliv písluší, i se vším jiným

píslušenstvím a panstvím, což k tej mej polovici

a k tomu zboží Ziroticím a k jiným všem od staro-

dávna písluší a píslušelo, kterejmiž by kolvk

jmény jmenováno mohlo býti, a což mn tu spra-

vedliv písluší a píslušelo a jakž sem já to sám

držel a požíval, nic sob tu práva, panství ani kte-

rého vlastenství nepozuostavujíc, to všecko Janovi

z Vajtmile na Žiroticích a jeho erbóm ve deky

vkládám a vpisuji ku pravému jich ddiestvi. jm-
ní a k držení.

') Toto a další slovo touž rukou nad ádkem.
s
) Bratr Jindichv.

3
) Toto a další slovo lak v originále.
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25. /iniiD Domini 1509. ieria li. post Lud-

mille [ij. záí /500/ držán jest snm v Brn za

úadu urozených pánuov, pana Jana z Lompnice

na Mezeíie, hajtmana. pana Jana z Pernštejna,

najvyšieho komorníka margrabství moravského,

pana Znaty z Lompnice, najvyšieho sudí téhož

margrabství, a Mikuláše z Bystice, najvyšieho

písae zemského margrabství moravského, v pí-

tomnosti urozených pánuov: pana Albrechta z

Šternberka, pana Jiíka z Vlašim, pana Václava

z Lompnice, pana 1

) Prokopa Zajímae z Kunstá-

tu, pana Jindicha z Liechtenburka, pana Voka

Povského z Sovince, pana Václava Berky z

Dube, pana Jana z Zerotína, pana Hanuše Haug-

vice z Biskupic; a z vládyk: Jakuba z Šárova,

Hrona Bluda z Králic, Václava z Vitbachu, Bo-

huše ze Zvole, Martina Koberského z Drahanovic

a Znát}- z Kukvic.

f.5v. 26. Zigmund z Hodic Jiíkovi z Hodíc a jeho

erbóm ddicství své vlastní, svj díl v Hodících,

v Rosice, v Stajiši a z
1 Bezdkov i na Lovtín,

kterej mi se po mém otci dostal, s lidmi platnými

i neplatnými, s mlýnem, s rybníky, s rybnišemi,

s potoky, s lesy, schrastmi, s chrastišemi, sluka-

mi, s pastvami, s pastvišemi. s rolí oranú i ne-

oraná, s vodami tekutými i netekutými. s horami.

s doly i s plným právem a se vším panstvím, me-

tu sob ani erbóm svým žádného práva, panství

ani kterého vlastenství nezachovávaje, v tch rae-

zech a hranicích, to všecko, což já tu mám a což

k tomu dílu písluší, ve deky vkládám a vpisuji

ku pravému držení a k ddinému požívaní.

Petrhán a na okraji J[an] z Pfernštejna].

27. Jan Miroslavský s Skrben a z Doloplaz

Markvartoví Valeckému z Mírová a jeho erbóm
své vlastní zboží a ddicství. totižto ves Wainczl-

dorf s lidmi platnými i neplatnými, s horu Wein-
perkem. s desátky vinnými z hory Zauperku a

z hory Dreiczehen, s perkrechty, s košíky, kteréž

dávají z Weinperku, s štanpruchem, s rolí oranú

i neoranú. s inžemi, s platy, s užitky, s poplatky,

s lukami, s lesy, s chrastinami, s vodami tekutými

i netekutými i s jiným se vším panstvím a pí-
slušenstvím, což by k tej vsi Wainczldorfu od
starodávna píslušelo a písluší, s mezemi, s hra

nicemi, tak jakož to zboží od starodávna v svých

mezech a hranicích záleží a jest vymezeno, tak

jakož sem to sám držel a požíval, sob tu ani

erbóm svým práva, panství ani kterého vlasten-

ství na tom nezachovávaje ani pozuostavuje, než

to všecko ve deky vkládá a vpisuje ku pravému
ddinému držení a k jich užívaní.

28. Václav z Dúbravice Jana. Smila, Zbenka,

Jiíka z Dúbravice, strýce >\é. pijímám na pravý

skolek na všecek statek svj*) což jeho mám neb

míti budu.

29. Vávra, dvoák z Bezce, Urbanovi, dvoáko-
vi ~ Nehradova, a jeho erbóm své vlastní zl>oží

a ddicství. dvuor v Bezci s lidmi (.sedlými i ne-

osedlými i s plným právem a panstvím, s rolí

oranú 1 neoranú, s lukami. s pastvami, s lesy,

s rybníky, rybnišemi i se vším plným právem 1

píslušenstvím, což k tomu dvoru od starodávna

písluší, tak jako v svejch mezech a hranicech vy-

mezen jest, a což sem já tu sám na ddicství ml,
tu já sob nic nepozuostavuji, ani erbóm svým
ani budúcím práva, panství ani kterého vlasten-

ství nezachovávaje, než to všecko ve deky vkládá

a vpisuje ku pravému ddicství. jmní, držení a

k ddinému požívaní.

10. My Vladislav, z boží milosti uherský. esk> . f.6

dalmatský, charvatský etc. král, markrabie mo-
ravský, lucemburské a sleské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujem listem tímto všem

že jsme prošeni od slovutného Martina Plzáka

z Kimic. vrného našeho milého, abychtne jemu,

erbóm a potomkóm jeho na vsi Vacenovicích a

dvoru tudíž se všemi a všelijakými píslušnostmi

vejplatu dáti a pi tom další njaká milost uiniti

ráili. K jehožto prosb naklonni jsúce pro služ

by jeho. kteréž nám inil a potom initi má a

povinen bude, s dobrým rozmyslem, naším jistým

vdomím, mocí královskú v Cechách a jakožto

markrabie moravský dali isme nadepsanému Mar-

tinovi Plzákovi na tejž vsi Vacenovicích s dvorem

svobodným, s lidmi platnými svobodnými, lovy a

hony tenatnými i jinými všelijakými na Bzeneckej

dúbrav a s svinskými pastvami v obrození neb

neohrožení žalud,3
) s svobodu na tejž dúbrav

Bzeneckej. rubem dev ku palivu, k stavení i k ji-

ným všelijakým potebám, tak jakž od starodávna

držitelé toho jsú požívali, nic nevymieujíce, a

tímto listem dáváme tudíž, také i na Mistín, a

což by markrabského bylo a k vejplat píslušelo.

tak, aby on to. erbové neb budúcí jeho od držite-

luov nynjších i budúcích vyplatil aneb vyplatiti

mohl a moc ml. když by se jemu kolvk zdálo a

líbilo, poloze jim za vejplatu tch vsí a dvoruov

s jich píslušenstvím summu zápisnu cele a úpln

podlé znní zápisuov jejich, kterúž od nho pi-

jmúce mají jemu toho a povinni budu v moc jeho

hned postúpiti; kteréžto vsi a dvory se vším pí-

slušenstvím, tak jakž se nahoe píše, když svrchu-

psaný Martin Plzák aneb ddicové jeho vyplatí,

držeti a jich požívati mají a moci budu ddin
po vné budúcí asy. nejsúc odtud ddicové ani

') Za tím petržené slovo Jana.
3
) Touž rukou nad ádkem.

3
) Slovo obrození má tu význam úroda, neohrožení ne-

úroda.
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budúa jeho "<! nižádného splacováni, ;i to bez

naší, budúcích našich, králuov eských a markra

bi moravských, všelijaké pekážky. Piki

íim hajtmanu, komorniku a sudím mark

rabství moravského, vrným našim milým, když

vypsanj Martin, erbové neb budúci jeho asto
\ -1 .1 dvo) s lovy a jiným pislušenstvim

vyplatí a toho v držení bude, abyste jemu a bu-

dúcím jeho t" ve dek) zemské ddieskj 1 s listem

unito vložili a vepsati rozkázali. \ ktož by list

ml s svrchupsaného Martina, dedicuov a

budúcích jeho dobru a svobodnu vuolí, ten má
.1 nutí lnuli' plné právo všech vcí nahoe
1 dole psaných. Tomu na svdomí peel naši krá-

levskú k listu tomuto pivsiti jsme rozkázali.

han v Trnav den svatej Luí //.,'. prosince 1508],

létabožieho tisícího ptistého osmého a království

našich uherského devatenástého a eského tideá-

tého osmého.

Tohoto listu vkládaní poslové ml pana hajtma

na dani byli jsú, pana lana /. Lomnice etc. pan

Ladslav z Boskovic na Tebové a pan Prokop /.a

jíma z Kunstátu.

Mfeiován a na okraji J[an] z P[emštejna],

f.6v. Ji. /\ min \\)omini 1510, feria V. post solenni-

tatem pasce //. dubna m/o/ v mst Brn držán

jest snm obecního sudu skrze urozené pány, pana

Jana z Pernštejna, najvyšieho komorníka mark-

rabstvie moravského, na míst pana Znaty z

Lompnice, najvyšieho sudí téhož margrabstvie.

pan Jan z Zerotína, a urozeného vládyky Miku-

láše z Bystice, najvyšieho písae zemského, a

I
v pítomnosti] urozených pánuov: pana Jana

z Lompnice na Mezeíí. hajtmana margrabstvie

moravského, pana Albrechta z Šternberka, pana

Prokopa Zajímae z Kunstátu, pana Václava z

Lomnice, pana Jindicha z Liechtenburga, pana

Jana Kuny' ) z Kunstátu, pana Václava Berky

/. Dube; a z vládyk: pana Jakuba z Sárova, Vá-

clava Pavlovského z Vitbachu. Bohuše ze Zvole

a Martina Koberského z Drahanovic.

32. Ladslav 2') Boskovic a na Tebové Vilémo-

vi ~ Perštejna na Helfnštejn, najvyšiemu hof-

mistru království eského, a jeho erbóm své

vlastní a ddiné zboží, totižto tvrz Židlochovice,

msteko 'Židlochovice s kostelními podacími i

.í podacím káply svate) Barbory, s vinnými desát-

ky, kteíž k tvrzi Zidlochovicím písluší, i také

s tmi šesti dreilinky vína, kteréž z královských

hor za perkrecht dávají, i s mýtem, kteréž se

na most platí, i se vším píslušenstvím krom
desátku královského, kterýž tu od staradávna

markrabí písluší, msteko Bluinu s kostelním

podacím, s vinným 1 obilným desátk) krom <le

šátku, kterejž se farái bluinskému / toho dávati

m.i. ves Unkovice s kostelním podacím, ves pustu

OV S její píslušenstvím, rybník 11 Hrušovan

Tetu poplužným u Zidlochovic, s roli oranú

1 neoranú, s platy, s užitky, s robotami, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, --horami, sdoly, slesy,

s luhy. s háji, S chrastinami, s lovy, S lion;., s i/

bami, s vodami tekutými i netekutými, s potoky

s ekami, s behy, s mlýnem 1 se vším píslušen-

stvím, což k tomu zboží jmenovanému od stará

dávna písluší, s mezemi, s hranicemi i se všemi

požitky a užitky, kterejmi/ se koli jmény jmenují

a jakož to zboží židlochovské v svých mezech a

hranicech <^\ starodávna záleží a vysazeno jest, se

vším plným právem, panstvím a vlastenstvím, tak

jakož sem to sám držel a požíval, nic sob ani

svým erbóm práva, panství ani kterého vlasten

ství na tom zboží nepozuostavuje niv. to všecko

ve deky vkládá a vpisuje ku pravému jich ddi-
mému držení a požívaní. A kdež by koli mn to

zboží svrchupsané neb komu jinému ve dekách

svdilo, to všecko tímto vkladem moím a v ni

ve obracuji.

Mfeiován a na okraji Ludvík Mezeectký (lak v orig.)

z Lomnice na míst Albretha (t opraveno touž rukou

z první ást: pvodního ch).

33. Heman z Zástisl Barboe z Kunstátu.

manželce svj, na vsi Vrbicích a na vsi pustej

riumluvkách, na tom na všem, což k tm všem

písluší, jakž sem toho užíval i pedkové moji.

;'na jejího summu tisíce zlatých ve deky vkládá

a \pisuje ku pravému jejímu vnnému právu.

Píjemím se iním toho vkladu sám se vším

statkem svým.

34. Jan Zajíma z Kunstátu, jakož mám ve L?

dekách ves celu, jménfem] Klíovicc, s dvorem,

s lidmi platnými i neplatnými, dvé trat role s rolí

oranú i neoranú a 5 tím lesem 7' Rasov, jak Jan

Boek držel a já po nm, s lukami, s pastvišemi,

s mezemi, s hranicemi, s rybníky, s potoky, s vo-

dami i se vším jiným píslušenstvím, tak jakož

sem to sám držel, také dvuor v Nmících se vším

píslušenstvím, s robotami, s lukami, s pastvami

i s tmi lesy. kteíž k tomu dvoru píslušejí, s po-

toky, s vodami i s kostelním podacím a s jeho pí-

slušenstvím, ves Únanov i se všemi lidmi v tej

vsi. kteréž jsú pedkové moji od starodávna drželi,

1 s kostelním podacím, s lidmi platnými i neplat-

nými, s rolí oranú i neoranú, s robotami, s luka-

mi. s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s háji, s vino-

hrady, s rybníky, s rybníky i s tím se vším prá-

vem a panstvím, což k tomu od starodávna pí-

sluší a v svejch mezech a hranicech záleží, tak ja-

kož sem to sám, i tudíž pedkové moji, držel a

') V orig. Kunu. ) Toto a dalií slovo tou- rukou nad ádkem.
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požíval, i tudíž, s mýtem tu v Únanov, v Prosto-

micích puol mlýna a jednoho lovka v tej vsi,

toho se všeho tímto vkladem odíkám a právo své

na 1'rokopa, bratra svého, a na jeho erby pevo-

dím. A jakož jest sámek fevišovice na Prokopa,

bratra mého, na díl jeho pišel se vším píslušen-

stvím jeho, jestliže bych já, svrchupsaný Jan, k e-

mu tu právo ml neb erbové moji. to všecko právo

perodím na Prokopa, bratra svého, a na erby je-

ho a tímto vkladem to všecko své právo moím.
35. Herrich z Lichtmburka Janovi ze Mstme a

jeho erbóm své vlastní zbožie a ddictví, ves Sy-

rovice se vším jejich píslušenstvím a dvítor La-

zec i což k tomu písluší, s platy, s robotami, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastviš-

emi, s lesy, s háji, s chrastmi, s chrastinami, s vo-

dami tekutými i netekutými, s rybníky, s rybniš-

erni, s užitky i požitky, s mezemi, s hranicemi,

jakož ta ves a ten dvuor v svých mezech a hrani-

cech od starodávna záleží a jsú vymezeny, tak

jakož sem to zboží sám držel, i se vším plným

právem a panstvím, kterejmiž by koli jmény

mohly jmenovány býti, nic sob ani erbóm svým

ani budúcím práva, žádného panství ani kterého

vlastenství nezachovávaje ani co pozuostavuje,

než to všecko ve deky zemské vkládá a vpisuje ku

pravému jeho ddinému držení a jmní; a jestliže

by to mn kde ve dekách svdilo neb komu jiné-

mu, toho se odíkám a tímto vkladem moím.
36. Knz Ondej, opat kláštera zábrdovského,

i všicken konvent nynjší i budúcí Janovi z Hro-

chova a jeho erbóm ves Šenkvice s kostelním

podacím, s ddinami oranými i neoranými, s lu-

kami, pastvami, pastvišemi, rybníky, rybnišemi,

pušinami, s tím se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, v tch mezech a hranicech, jakž

jsme ji sami drželi a užívali, tu sob nic žádného

práva, panství ani kterého vlastenství na svrchu

-

psanej vsi nepozuostavujíce, ani budúcím potom-

kem svým, než to všecko ve deky vkládáme a vpi-

sujem ku pravému jejich držení a ddinému po-

žívaní.

Petrhán a na okraji J[an] z Pjernštejna].

List na opravu kláštera oslovanského.

f.7v. 37. My Vladislav, z boží milosti uherský, es-

ký, dalmatský, charvatský etc. král, markrabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujem listem tiemto všem,

jakož jsme dali urozenému Vilémovi z Pernštejna

na Helfenštejn, najvyšiemu hofmistru králov-

ství eského, vrnému našemu milému, opravu na

kláštee oslovanském do jeho života a do jeho obú

synuov života, Jana a Vojtcha, aby on jeho do

svého života i jeho oba synové do svejch životuov

užívati mohli, í prosil jest nás týž Vilém z Per-

štejna, abychom jemu ten klášter se vším jeho

píslušenstvím, tak jakž jej on nyní v oprav drží.

ddin dáti ráili i s tmi všemi, také s Knades-

dorfem. s ulvú a s Mincmanicemi, kteréž k té-

muž klášteru píslušejí. Kdež my, vzhlédše na
jeho pilné a platné služby, kteréž jest nám inil a

initi nepestává, ten svrchupsaný klášter oslo-

vanský dali jsme a dáváme témuž svrchupsanému
Vilémovi i jeho ddicóm a budúcím potomkm
ddin se vším jeho píslušenstvím, což k tomu
klášteru písluší, kterejmiž by se koli jmény
mohlo jmenovati, i s tím platem, kterýž by nám
tu na tom kláštee píslušel, i se všemi jeho spra-

vedlnostmi, kteréž jsme na tom kláštee mli, nic

sob tu ani budúcím králóm eským a markrabím
moravským na tom kláštee nepozuostavujíci-.

než tak, jakž jej on v oprav svj držel a listy od

nás na má, vedle tch listuov aby jej držeti mohl
tak a v tej oprav on i jeho budúcí potomkovi

ddin, tak jakž ti listové jemu od nás daní na

ten klášter s jeho píslušenstvím šíe ukazují, bez

pekážky nás i budúcích potomkuov našich, krá

luov eských a markrabí moravských, píkazu

jíce hajtmanu, najvyšiemu komorníku a sudím

markrabství moravského, nynjším neboli budú-

cím, vrným našim milým, když byste kolvk od

svrchupsaného Viléma z Perštejna neb budúcích

potomkuov jeho napomenuti byli, abyste ten

svrchupsaný klášter se vším jeho píslušenstvím

svrchupsanému Vilémovi, jemu i budúcím potom-

kóm jeho ve deky zemské vložili ddin, tak

jakž se svrchu píše a tento list svdí. Tomu na

svdomí peet naši králevskú k listu tomuto pi-

vsiti jsrne rozkázali. Dán na hrad našem praž

ském ten pátek po svatej Luí [14. prosince 1509],

anno Domini 1509. králevství našich uherského

dvacátého a eského XXXVI III '.

Tohoto listu ve deky vkládaní dáni j^ú poslové

od pana Jana z Lomnice, hajtmana, pan Václav

Námstský a pan Jindich Bítovský.

38. Jiík z Olešniky Benešovi z Vahanic, er

bóm a budúcím potomkóm jeho své vlastni ddi-
né zboží, ves Rosiku s tvrzí, s dvorem popluž-

ním, v Blažkov, což tu mám. v Mirošov, což

také mám, a ves pustu Lhotku, i s lidmi platnými

i neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s robotami.

s lukami, s pastvami, s pastvišemi. s potoky,

s vodami tekutými i netekutými. s rybníky, s me-

zemi, s hranicemi, se vším právem, panstvím a

píslušenstvím, což k tej vsi Rosikám1

), k tvrzi a

dvoru a v již psaných všech lidem a k pu-tej vsi

Lhotce od staradávna píslušelo a písluší a

v svých hranicích zamezeno jest, tak jakž sem

') Tak v originále.
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to sám držel .1 požíval, nu- sob tu práva, panstvi

ani kterého vlastenstvi nepozuostavuje ani

vávaje, .mi erbóm ani budúcím potomkóm svým,

všecko ve deky vkládá a vpisuje ku pravé

mu ddieství, jmní, drženi a ddinému po

1.8 39. M\ / ladis milosti uhei sir

dalmatský, charvatskj etc. král. markrabie

moravský, lucemburské a slezské km e a lužick)

markrabie, oznamujem listem tiemto pede všemi,

' seti budu, jakož jsme

i/ii/í urozenému Vilémovi s Perštejna na Helfen-

štejn, najvyšiemu hofmistru království eského,

vrnému našemu milému, opravu na kláštee tiš-

ota a i/c jeho obú synuov ii-

ojtcha, i s tím platem, kterejž nám
tu na tom kláštee píslušel aby on jeho do svého

1 jeho <>1>a synové <1" svých životuov uží-

vati mohli, i prosil jest nás tyž Vilém z Pernštej-

na, abychom jemu ten klášter se vším jeho pišlu

šenstvím, tak jakž jej on nyní v oprav drží. d-
din dáti ráili. Kdež my, vzhlédše na jeho pilné

a platné služby, kteréž nám inil, iní a podnes

initi nepestává, ten svrchupsaný klášter tišov-

ský dali jsme a dáváme témuž svrchupsanému

Vilémovi 1 jeho budúcím potomkóm ddin se

vším jehu píslušenstvím, kterejmiž by kolvk
jmény mohlo se jmenovati, í s tím platem, kterejž

nám tu na tom kláštee písluší, i se všemi spra-

vedlnostmi, kteréž jsme na tom kláštee mli, nic

sob tu ani budúcím králóm eským a markrabím

moravským na tom kláštee nepozuostavujíc, než

tak. jakž jej on \ oprav svj držel a listy od nás

na má, vedle tch Iistuov aby jej již. držeti mohl

tak a v tej oprav on i jeho budúcí potomkové d-
din, jakž ti listové jemu od nás daní na ten klá

-tii- s jeho píslušenstvím šíe ukazují, bez pe-
kážky nás i budúcích potomkuov našich, králuov

eských a markrabí moravských, pikazujíce hajt-

manu, najvyšiemu komorníku i sudímu, nynjším

1 budúcím. markrabství moravského, vrným na-

šim milým, když byste kolvk od svrchupsaného

Viléma z Perštejna aneb budúcích potomkuov

jeho napomenuti byli. abyste ten svrchupsaný

klášter se vším jeho píslušenstvím svrchupsané-

mu Vilémovi i budúcím potomkóm jeho ve deky

zemské vložili ddin, tak jakž se svrchu píše.

Tomu na svdomí peet naši králevskú k listu

tomuto pivsiti jsme rozkázali. Dán na hrad
pražském ten pátek po svatej Luí //./. prosince

1509], léta božieho tisícího ptistého devátého.

králev-Uví našich uherského XX. a eského
XXXVI I II". Tohoto listu ve deky vkládaní dáni

jsú poslové od pana Jana z Lomnice, hajtmana.

pan Václav Námstský a pan Jindich Bítovský.

111. fenel - Vahanic Mart 1 Delebenky, man-

želce Jana b Vahanic, syna svého, pt set zlatých

uherských <; pt kop grohtov eských na dvoe
v Rosice a na vsi Rosice a na vsi Bia kove a na

vsi Mirošov, co/ tu mám, a ves pustu Lhotku,

11.
1 svém vlastním ddieství, žádnému nezávad

nm,1
) na lidech usedlých 1 platných 1 na tom na

všem, což k tm lidem v tch všech jmenovaných
.1 mn Benešovi, i k tomu dvoru písluší od staro

dávna, ve deky vkládá a vpisuje ku pravému její-

mu vnnému právu a píjemím sám se iní stát

kem svým,

41. My Vladislav, z boží milosti uherský, eský, f.8v.

dalmatský. charvatský etc. král. markrabie mo-
ravský, lucemburské a sleské kníže a lužický mark

rabie etc. oznamujem tiemto listem všem. jakož

urozenj Ladslav s Boskovic a na Tebové, vrný
náš nuly. juni jest a držel v jistých sápisích od

najjasnjšieho knížete a pána, pana Matiáše, uher-

ského a eského etc. krále a markrabí moravské

ho etc. pedka našeho slavnej pamti, dv VSÍ,

jménem Uherice a Ejvani, I: klášteru vilémov-

skému píslušející, v markrabství moravském')

hlí Židlochovic ležící, kteréžto vsi svrchupsaný

Ladslav po mnohých pímluvách našich /,• knzi

Šimonovi, ty asy opatu kláštera vilémovského

volenému a stvrzenému, bez uplacování jest na-

vrátil, pozuostav sobe na tom opravu a vrchní

panství a dv louce 11 Ejvan, jedna, kteráž slov

Ungerwiz, a druhá pode vsí, i prosil nás týž

Ladslav, abychom jemu toho potvrditi a jej, erby

i potomky jeho pi tej oprav zuostaviti ráili.

My pak znajíce, že jest týž Ladslav ty svrchu-

psané vsi z svj dobrej vuole beze všeho uplaco-

vání tomu knzi Šimonovi, opatu téhož, kláštera,

k žádosti naší vrátil, s dobrým rozmyslem a rad
vrných našich milých k tomu svolili jsme a tímto

listem svolujem jakožto král eský a markrabie

moravský a témuž Ladslavovi, erbóm jeho i po-

tomkóm na svrchupsaných všech opravu ddiná
i s svrchními panstvími tiemto listem dali jsme a

dáváme tak, aby on, Ladslav zjmenovaný, erbové

i potomci jeho ty vsi již eené v svj oprav d-
din jmli a drželi, nic sob ani budúcím potom-

kóm našim, králóm eským a markrabím morav-

ským, na svrchupsaných všech nepozuostavujíce,

chtíce tomu, aby oni ty lidi obhajovali a jich v po-

tebách jich neopúšeli, než jich jako svejch vlast-

ních obraovali ped každým, žádných obtížností

na n nevymýšlejíce, skrze které opatu a konventu

tomu na jich duochodech sj)ravedlivejch újma

býti by mohla. A ktož by tento list jml s svrchu-

psaného Ladslava, erbuov neb potomkuov jeho

dobru a svobodnu vuolí, cheme, aby tomu táž moc

*) V oiig. nezávadnému. -) /' o>-ig. moravskému.
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i též plné právo k tomu ke všemu, což se v tomto

listu píše, píleželo jako jemu samému, beze všeho

umenšení. Tomu na svdomí peet naši královská

k tomuto listu pivsiti jsme kázali. Dán v Tat
den svatého Lamperta [lf. záí 1496], léta božie-

ho tisícího tystého devadesátého šestého a krá

levství našich uherského sedmého a eského šest

mecitmého.

Tohoto listu ve deky vkládaní dáni jsú poslové

od pana Jana z Lomnice, hajtmana. pan Václav

Xámstský a pan Jindich Bítovský.

Sedni panské anno Domini 15 i o

.

V42. V tu nedli po svatej Kunhut fij. záí

Jfiro] držán jest snm v mst Brn za úadu
urozených pánuov, pana Jana z Perštejna, naj-

vyšieho komorníka, pana Znaty z Lomnice, naj-

vyšieho sudího, a Mikuláše z Bystice, najvyšieho

písae, v pítomnosti urozených pán: knze Sta-

nislava, biskupa, pana Jana z Lomnice, hajtma-

na.
1

) pana Albrechta 7 Šternberka, pan Václav

z Lomnice, pan Prokop Zajíma z Kunstátu. pan

Jindich z Lichtmburka, pan Jan z Žerotina: a

z vládyk: Jakub z Šárova, Hron Blud z Králic.

Václav Pavlovský z Vitbachu, Bohuše ze Zvole

a Martin Koberský z Drahanovic.

i.9 43. Zbenék z Králic Vilému z Pernštejna 1

s erby jeho na puol Moheln, na puol Kramolna,

na puol Lhánic, na puol Kladorub a na vsi tyto

Hluboké a Košíkov, s jejich se vším píslušen-

stvím, i na všicek jiný statek svj. což jeho má
anebo míti bude. pijímá na pravei a jednostajný

spolek,

44. Ctibor z Vranova Zbenkovi z Králic a jeho

erbóm a budúcím ves Košíkov s lidmi platnými

i neplatnými, s ddinami ornými i neornými. s In-

kami, s rybník)-, s mezemi, s vodami tekutými

i nctekutými, s háji, s chrastinami i se všemi svo-

bodami i s užitky, s plným právem a panstvím,

tak jakož sem sám držel a užíval neb moji ped-

kové, nic sob tu práva, panství ani kterého

vlastenství nezachovávaje, než to všecko ve deky

vkládám a vpisuji ku pravému ddictví, k držení

a ddinému požívaní.
2

)

45. Jindich Hroch z Fošny Lidmile z Dobešo-

vic, manželce svj vlastní, na tvrzi a na vsi a na

dv dvoích v Rácovicích i na tom na všem, což

tu má., v puol tvrt u stu kopách groši ku pravému

jejímu vnnémn právu ve deky vkládá a vpisuje

') V orig. je hejtman na prvním míst a biskup na

druhém, ale správný poad je toul: rukou vyznaen pís-

menem b nad slovem pana o písmenem a nad slovem

knze.
!
) Pod tím nepetržený zaátek zápisu Heralt Kuna

z Kunstátu.

Píjemci toho vna lan z lleraltic vším Statkem

svým. kterejž má neb míti bude.

46. Jiík Ddink i Kamenného odíká s,

ho práva svého a dílu na dvoe r Kamenném,
jestliže by jemu kde ve dekách svdilo.

Sedni panské.

47. /iiiiio Domini 151 1. dominika Reminisce

re
3

) [16. bezna 1511] držán jest snm v Hrne

skrze urozené pány, pana Jana z Pernštejna, naj-

vyšieho komorníka margrabstvie moravského,

pana Znatu z Lomnice, najvyšieho sudieho téhož

margrabstvie, a urozeného vládyky Mikuláše z

Bystice, najvyšieho písae zemského; na nmž
jsú sedli urození páni: pan Jiík z Vlašim na

miest pana Jana z Lomnice, hajtmana margrab-

stvie moravského, pan Václav z Lomnice, pan

Prokop Zajíma z Kunstátu. pan Václav Berka

7 Dube a pan Petr z Žerotina; a z vládyk: Jakub

z Šárova, Hron Blud z Králic. Václav Pavlovský

z Vitbachu, Bohuše ze Zvole, Martm Koberský

z Drahanovic a Znata z Kukvic.

48. My Vladislav, z boží milosti uhersky, eský f.9v.

etc. král a markrabie moravský etc, oznamujem

tiemto listem všem. že jsme dali a tímto listem

dáváme Oldichovi Beznickému z Náchoda, vr-

nému našemu milému, všecko a všelijaké právo

naše a nápad, kterejž jest na nás jakožto krále

eského a markrabí moravského pišel a pipadl

po smrti nkdy Anny, kteráž jest. v msteku'

t

bydlíc, hez ddicuov umela, na pustotiné Sepá-

novu, u Miroslav? ležící, se vším a všelijakým

jejím píslušenstvím, chtíce tomu konen, aby

nadepsaný Oldich Beznický túž pustotinu Še
pánov jml, držel, jí užíval a s ní jako s svú

vlastní nakládal a toho plnu moc ml tím vším

právem jakožto svrchupsaná Anna, pokudž by se

jemu najlépe zdálo a vidlo, hez naší,
5

) ddicuov

a budúcích našich, králuov eských a markrabí

moravských, i jiných všech lidí všelijaké pekáž-

kv. pikazujíce hajtmanu. najvyšiemu komorníku

a sudím markrabství moravského, nynjším i bu-

dúcím. vrným našim milým, když byste kolvk

od již psaného Oldicha o to žádáni byli, abyste

jemu asto psanú pustotinu. ád práva zachová-

vajíce, ve deky zemské vložiti a vepsati rozkázali

bez zmatku a všelijaké odpornosti; všakž proto

také cheme, aby toto dání naše bylo každému bez

újmy na jeho spravedlivosti. Tomu na svdomí

») V orig. jsou slova Scdní panské anno Domini 151

1

na prvním a dominika Reminiscere »iu druhém ádku ja-

ko nadpis.

») . Isi v Miroslav.

») Opraveno touž rukou : našich.
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naši králevsk k listu tomuto pitisknuti

jsme Dán na hrad našem pražském

\ úterj po svatej ttopadu /.v

božieho tisícího ptistého devátého, králevstvi na

šich uherského dvacátého a eského \\W lili .

Poslové tohoto vkladu ke dekám dáni panem

[iíkem / Vlašim na míst hajtmana pan \ ácla>

mnice, pan Oldich Mládenec z Miliína.

4«>. r ch Besnický s Náchoda Lidmile .;

Miroslave pustinu jménem Šepánov, - rolí oranú

i neoranú, s platy, - užitky, - lukami, s lesy,

s chrastinami, s vodami tekutými i netekutými,

- jiným se vším panstvím a píslušenstvím, kte-

rýmiž se koli jmen) jmenovati mohu, což k tej

pustin od starodávna píslušelo a písluší, s me

zemi, s hranicemi, tak jakož to zhoži od staro

dávna v svých mezech a hranicích záleží a jest

vymezeno, tak jakž sem držel a pedkové moji,

sob tu ani svým erbóm práva, panství ani kte-

rého vlastenství na tom nezachovávaje ani po

tavuje, ve deky vkládám a vpisuji ku pravé-

mu ddictví a panství, jmní, držení a k ddi-

nému požívaní.

\ na svrchupsanú Lidmilu své všecko právo

lim.

50. Kateina z Martinic, jakož mám otcovský

díl na statici' ddiném i movitém s Hynkem

Zabickým s Martinic. s bratrem svým vlastním.

nemíníc se vdávati, žádalo sem bratra svého, aby

mne opatil živnosti, ím bych mla živa býti de

smrti, i uinil jest tak a opatil jest mne a ujistil,

ím mám živa býti; protož já se odpisuji toho

všeho jeho statku ddiného i movitého, le by

mi bratr muoj co z svj dobrej vuole chtl dáti a

poruiti na tom: a na to se již více nemám na-

vracovati ini žádný jiný mým právem.

!. 10 51. Mv Vladislav, z boží milosti uherský, es-

ký, dalmatský, charvatský etc. král. markrabie

moravský, lucemburské a sleské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujem listem tímto všem, se

jsme všecko právo a nápad, kterýž jest na nás

jakožto na krále eského a markrabí moravského

po smrti slovutného nkdy Oldicha Marcjžskho

z Marejže pipadfl] a pišel, a jmenovit tvrz

Híše a ves Velinice, Martiniky, pustá ves, dva

lovéky v Krasonfijcích, dali a listem tímto dá-

váme s plným panstvím a se vším píslušenstvím

urozenému Václavovi z Ludanic a na Jemnici.

podkomoímu markrabství moravského, a slo-

vutnému Janovi eludovi z Pálovic, vrným na-

šim milým, chtíce tomu, aby oni i s ddici svými,

když ten statek podlé práva tímto naším dáním

obdrží, jej jmli, drželi a toho požívali anebo

s ním jako s svým vlastním uinili a uiniti moc

mli, jakž se jim najlépe a najužitenji zdáti a

líbiti \n\^v. pikazujíc hajtmanu a najvvšiemti

komorníku a sudím markrabství moravského,

nynjším i budúcím, vrným našim milým, aby

šte, poznáte li, že jest ten statek a nápad po smrti

toho Oldicha Marejského*) na nás spravedliv

pišel a pipadl, uvésti ve téhož Václava z Lu

danic a lana eluda z Pálovic, ád a právu /.i

chovajíc, neobmeškávali a potom, kdybyste od

nich požádáni byli. ve deky zemské, a bylo-li by

to ddictví, vložiti a vepsati rozkázali, jina toho

ce; však/ proto cheme, ab) toto dání naše

bylo bez újmy každému na jeho spravedlnosti.

lomu na svdomí peel naši králevsk k listu

tomuto pitisknuti jsme kázali. Dán na Budíne

v nedli po svatém Urbanu //. ervna /.sos/, léta

božieho 1505 a království našich uherského XV.

éhoXXXIIII.
Poslové tohoto vkladu ve deky dáni jsú od pa-

na hajtmana, pana Jana z Lomnice na Mezeíí.

pan Albrecht Holešovsky a pan Burian Brtnický.

52. Albrecht Bítovský z Lichtnburka na Hos-

tinu Janovi Zelenému z ían a na Krhov a

jeho erbóm ves Hudeice s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami i pastvišemi, s horami,

s doly. i s lesem I (radnicí, s háji, s chrastinami,

s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami, s meze-

mi, s hranicemi, s rybníkem v Hradnici, s lidmi

platnými i neplatnými, s platy, s užitky a po-

žitky i se všemi poplatky, s potoky tekúcími i

netekúcími i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakož ta ves a ten les Hrad-

nice v svých mezech, v každej i každé zvláše

záleží a jsú vymezena2

), nic sob ani erbóm svým

ani budúcím potomkóm vlastenství nezachová-

vaje, tak jakož sem to sám držel po pedcích

svých, ve deky vkládám a vpisuji ku pravému

ddictví a panství, k jmní a k držení a ddi-
nému požívaní.

53. Heman z Zástizl i s svými erby l'ilé- f. lOv.

movi z Víková a jeho erbóm ves Zvonovice bez

jednoho dvaceti lánuov roli a mlýn, lidi volné a

svobodné, žádnému nezávadné, na kterýchžto

lidech jest platu roního bez jednej dvaceti hi-

ven groši, s rolí oranú i neoranú, s lukami.

pastvami, s pastvišemi, s užitky i se všemi

požitky, s plnými poplatky i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, což k tm li-

dem písluší a píslušelo od starodávna, i s tmi
dvma rybníky, kteráž leží pi tej vsi svrchu-

psané, a pustá ves Žilovice, tak jakož jsem to

sám držel a požíval i pedkové moji, nic sob
ani erbóm svým ani budúcím potomkóm práva,

panství ani kterého vlastenství nezachovávaje

') Tak v originále. *) Tak v originále.
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ani pozuostavuje. ve deky vkládáni a vpisuji ku

pravému ddictví a panství, k jmní, drženi a

k ddinému požívaní.

Mežován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

54. Heman z Zástizl Prokovi z Zástizl a

Janovi s Zástizl, bratranci jeho, a jeho erbóm

ve vsi Lovicích lán s krmu vaii a trojic

pohltaní a pt podsedkuov, lidi volné a svobodné

a nezávadné, na kterýchžto lidech jest platu ro-

ního dv kop a deset groši, slepic jedenáste.

vajec puol druhej kopy, patnáste osp, žita

trnáste mic, ovsa XX mic, s rolí oranú

i neoraná, s lukami, pastvami, s pastvišemi,

s užitky i s požitky i se všemi poplatky i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím.

což k tm lidem písluší a píslušelo od staro-

dávna, tak jakž sem to sám držel a požíval, nic

sob ani svým erbóm ani budúcím potomkóm
práva, panství ani vlastenství nezachovávaje,

tak jakž sem sám to držel, to vše ve deky vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddictví a panství,

k jmní, držení a k ddinému požívaní.

55. Mikuláš Kropá z Nevdomí a na Dra-

šuovkách Tasovi z Ojnic a jeho erbóm tvrz Bu-

ovice a týmž jménem msteko Buovice, ves

Merhofy, <ives UhHce~>?) ves pustu, eenú
Sobbichy, to na ddieství,1

) s rolí oranú i ne-

oraná, s lukami. s pastvami. s
s

) pastvišemi,

s horami, s lesy, s háji. s doly. s chrastinami,

s kovinami, s lovy. s hony, s mezemi, s hrani-

cemi, s lidmi platnými i neplatnými, s robota-

mi, s užitky, s požitky i se všemi poplatky,

s rybník)-, s rybnišemi. s potoky tekutými i ne-

tekutými. s jezery, s vinohrady, s vinohradný-

mi platy, s šepnicemi, s kostelním podacím i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

tak jakož to zboží i to všecko nahoe psané pan-

ství od starodávna v svých mezech i v každej

zvláše záleží a jsú vymezena, nic sob tu ani

erbóm svým ani budúcím potomkóm svým prá-

va, panství ani vlastenství nezachovávaje, tak

jakž sem sám to držel a užíval, to všecko ve

deky vkládám a vpisuji jemu. svrchupsanému

Tasovi. a erbóm jeho ku pravému jmní a k d-
dinému držení a užívaní.

f.ll 56. Mikuláš z Rynarce Hynka z Bítova na

tvrz se vsi Slavíkovice, na ves Trpišovice, na

ves Lhouce, na pustotinu v Raicích i na to na

všecko, což k tomu od starodávna písluší, což

já mám aneb míti budu, pijímám na právej a

jednostajný spolek.

57. Tas z Ojnic a na Buovicích Mikulášovi

Kropáovi z Nevdomí a na Dražuovkách a

erbóm jeho své vlastní zbožie a ddieství.

tvrziše Dražuovky a týmž jménem msteko
Dražuovky a ves pustu Bohutice, s dvorem,

s mlýnem panským, s rolí oranú i neoranú, s lu-

kami. pastvami, s pastvišemi. s lesy. s háji.

s chrastinami, s lovy, s hony, s mezemi, s hrani-

cemi, s lidmi platnými i neplatnými, s robota-

mi, s užitky a s požitky i se všemi poplatky,

s rybníky, s rybnišemi, s potoky tekúcími i ne-

tekutými, s jezery, s šepnicemi <í s dílem mýta

bohuslavského, totižto po Vejskoky a na \Yj

skocích a po Rudlici a po Arklebov, i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, tak

jakož to zboží i to všecko panství i mýto od

starodávna v svých mezích i v každej zvláše zá-

leží a jest vymezeno, nic tu sob ani erbóm

svým ani budúcím potomkóm svým práva, pan-

ství ani vlastenství nezachovávaje, tak jakž sem

to sám držel a požíval i pedkové moji. to vše-

cko ve deky vkládám a vpisuji ku pravému d-
dictví, k jmní a držení a k ddinému požívaní,

a kdež by mn svrchupsané zboží ve dekách

svdilo, to tímto vkladem moím.
58. Mikuláš Kropá z Nevdomí a na Buovi-

cích Václavovi Pacákovi z Palavic a jeho er-

bóm své vlastní zboží, ves pustu Ostrovan kx

s rybníkami, s rolí oranú i neoranú, s lesy,

s háji. s chrastinami, s pastvami i s pastvišemi,

s lukami, vodami tekutými i netekutými. s užit-

ky i se všemi požitky, jakýmiž by koli jmény

mohly jmenován}' býti. se všemi mezemi, s hra-

nicemi, kteréž od starodávna k tej vsi záleží

anebo píleží a písluší, i s plným právem a

panstvím, tak jakož jsem já to i pedkové moji

drželi, nic sob tu ani erbóm svým budúcím na

tom práva, panství ani kterého vlastenství

ovšem nezachovávaje, než to všecko ve deky

vkládám a vpisuji ku pravému ddictví, jmní,

držení a k ddinému požívaní.

Mežován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

59. Václav z Menhartic Mikulášovi a Volfovi Ml v.

z Nové Vsi i jich erbóm své vlastní zboží, totiž-

to ves Menharticc s dvorem tu v Menharticích

a rolí. kteráž slov Jemnická, kterúž držím do

Menhartic, a Krajovice, dvuor pustý, s rolí ora-

nú i neoranú, s lukami, s pastvami, s horami,

s doly, s chrastinami, s lesy, s háji, s hony,

s lov v, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými

i neplatnými, s robotami, s inžemi, s užitky, se

všemi poplatky i s ekami, s behy, s rybník}-,

s rybnišemi, s potoky tekutými i netekutými i

se vším plným právem a panstvím i píslušen-

stvím, jakož to zboží svrchupsané v svých me-

•) Petrženo pravdpodobn touž rukou. slovo (asi blízké Kižanovice) ukazuje, že tato ti slova

2
) Za tím petržená slova a ves Kiža. Toto nedopsané petrhl písa, a pravdpodobn i shora slova ves Uhice.

') Toto a další slovo touž rukou na okraji.
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eech všecko "<1 starodávna vymezeno .1 vym-

jest, nic tu sob .mi svým erbóm .nu budu

inu potomkóm práva, panství ani kterého vla-

stenství nezachovávaje, tak jakož sem t" sám

držefl] a požíval, nea t" všecko svrchupsané

vkládám .1 vpisuji ku pravému

ddictví, jmní, drženi a k ddinému požívaní.

A kdež by mn to svrchupsané zboží ve

dekách svdilo, toho se odíkám a tímto vkla-

dem moím.

60. /v mii > Domini 1511 držán jest snm
\ mst Brn ten pondlí po svatej Kunhut

[15. zái 1511] skrze urozené pány, pana Jana

ernštejna, najvyšieho komorníka margrab-

stvie moravského, pana Znatu /. Lomnice, naj

eho sudieho, a urozeného vládykj Mikuláše

• Bystice, najvyšieho písae, v pítomnosti

duostojného knze Stanislava, biskupa olomúc

kého, a urozených pánuov: pana Jana z Žerotí-

na na miest urozeného pána, pana Jana z Lom-

nice, hajtmana margrabstvie moravského, pana

Jindicha z Lipého, najvyšieho maršálka krá-

lovstvie eského, pana Vlbrechta z Šternberka,

pana Jiíka z Vlašim, pana Václava z Lomnice,

pana Prokopa Zajímae z Kunstátu. j)ana Jin-

dicha z Lichtmburka, pan Jan Kuna z Kun
státu, pan Václav Berka z Dube, pan Petr z Že-

rotína; a z vládyk: Jakub z Sárova, Hron Blud

z Králic, Václav Pavlovský z Vitbachu, Bohuše

ze Zvole, Martin Koberský z Drahanovic, Zna-

ta z Kukvic.

f. 12 61. Matúš z Myslova Oldicha z Náchodu a

jeho erby na dvuor ermákovice i se vsí, s mlý-

nem, s rolí oranú i neoraná, s lesy, s háji,

s chrastinami, s rybníky, s rybnišemi, s eka-

mi, s potoky i s tím se vším, což k tomu dvo-

ru a k tej vsi od starodávna píslušelo a pí-

sluší, pijímá na právej spolek.
1

)

Mezován a na okraji Jan z Žerotína.

62. Václav z Jemnický Volfgangovi a Linhar-

tovi z Lichtnštejnu a jich erbóm dvuor v Ejvani

>e vším jeho píslušenstvím, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s horami, s lesy, s háji, s vo-

dami tekutými i netekutými. s ekami, s behy
i s jinými se všemi píslušnostmi od starodávna

k tomu píslušnými, jakož ten dvuor v svých

mezech záleží a jest vymen, na tom sob ini

svým erbóm a budúcím práva, panství ani kte-

rého vlastenství nepozuostavujíce, to všecko

vkládám ve deky zemské a vpisuji ku pravému

jich ddinému jmní a držení.

63. Dobeš z Boskovic a z erné Hory Hyn-

Popuovek a jeho erbóm hrad Holitein,

ko Holštejn a dvuor ped hradem s po

plužím a tyto vsi píslušející, jmenovit: Ostrov

dvorem, - kostelním podacím, ves /'/'•'

vet se dvorem, s kostelním podacím. .-• ŠoSulce

ti lány a tyto vsi pusté: Hustl, Kulérov, Ha-

makov a puol Podomi, s lidmi platnými 1 ne

platnými, S roli oranú 1 neoranú. S Inkami.

s pastvami, s pastvišemi, s robotami, s rybníky,

s potoky, s vodami tekúcími 1 stojecími, s lesy,

S horami, S chrastinami. S hajemi, S údoleiui.

s hony, s lovy, s mezemi, s hranicemi 1 9 jiným

se vším píslušenstvím, kterýmž koli jménem

množ jmenováno býti, s plným právem a pan-

stvím, což kolvk k tomu zboží již jmenované-

mu písluší, a tak. jakž jsme to sami drželi,

žádného práva ani kterého vlastenství sob a

erbóm svým i budúcím nezachovávajíce, ku

pravému jeho ddinému držení a požívaní ve

deky vkládám a vpisuji.

\ jestliže by to kde mn ve dekách svdilo,

toho se odíkám a tímto vkladem moím.
64. My Vladislav, z boží milosti uherský, es- f.l2v.

ký, dalmatský, charvatský etc. král, markrabie

moravský, lucemburské a sleské kníže a lužický

markrabie etc. oznamujem listem tímto všem,

že jesl ped nás pistúpil urozený Heralt Kuna

Z Kunstátu na Hodonín, vrný náš milý, a

pedložil nám, kterak jest urozený nkdy Jan

Kuna z Kunstátu a na Hodonín, strýc jeho

vlastní, udlal rybník na sjruntích svých blíž

Hodonína, kterýžto rybník topí do dúbravy

Hodonské}, kteráž jest v markrabství našem

moravském, prose nás snažnými prosbami,

abychme jemu ten náš grunt, pokudž ten rybník

zatopil jest. k ddictví pravému dáti ráili.

K jehožto jirosb a žádosti milostiv naklonni

jsúce i také pru jeho služby, kteréž jest nám
inil a initi povinovat jest, k tomu jsme milo-

stivé pistúpUi a pivolili a tímto listem naším

jakožto král eský a markrabie moravský pivo-

lujeme, chtíce tomu konen, aby nadepsaný

Heralt Kuna i s ddici a budúcími svými ten

svrchupsaný nás grunt, pokudž rybník zatopil

jest. k pravému ddictví držel, jeho užíval a

s ním jako s svým vlastním nakládal a toho

plná moc ml. pokudž by se jemu najlépe a naj-

užitenji zdálo a vidlo, bez naší, ddicuov, bu-

dácích našich, králuov eských a markrabí mo-

ravských, i jiných všech lidí všelijaké pekážky,

pikazujíce hajtmanu. najvyšiemu komorníku a

sudím markrabství moravského, nynjším ne-

boli budúcím, i všem jiným poddaným, našim

vrným milým, abyste asto psanému Heraltovi

') Mezi tímto a následujícím zápisem jest mezera zvýSi y cm.
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ani ddicm jeho neb budúcím jeho v tom ni

koli nepekáželi ani pekážeti dopúšeli, než jej

pi tejto naší milosti jmli, drželi a neporuši-

tedln zachovali, a bylo-li by potebí a vy od

nkterého z nich, aneb komuž by oni to na svém

míst poruili, požádáni a napomenuti byli,

abyste jim tuto milost a dání naše, ád práva

zachovajíce, ve deky zemské vložiti a vepsati

rozkázali; jina abyste neinili pod zachováním

milosti a uvarováním nemilosti a tžkého tres-

tání našeho. Tomu na svdomí peet naši krá-

levskú k tomuto listu našemu pivsiti jsme

rozkázali. Dán na hrad našem pražském v pon-

dlí po nedli postní, jenž slov Judica [26.

bezna 1509], léta božieho tisícího V c VIIII,

králevství našich uherského XVIIIP. a eského

XXXVIII".
Tohoto listu ve deky vkládaní dáni jsú poslo-

vé od pana hajtmana, pana Jana z Lomnice a

na Mezeíí, pan Jan a pan Václav, bratí vlast-

ní z Lomnice a na Xámši.
1.13 65. Hcralt Kuna z Kunstátu Jindichovi z Li-

pého, najvyšímu maršálku králevství eského, a

erbóm jeho své vlastní ddictví, totižto Bojano-

vice Dolní, Lužice, Kttniky, veliký rybník, kte-

rejž mi jest dán k ddictví od krále JMti, s dvo-

ry, s rolí oranú i neoranú. s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s háji.

s luhy. s chrastinami, s kovinami, s lovy. s ho-

ny, s ižbami. s mezemi, s hranicemi, s lidmi

platnými i neplatnými, s desátky vinnými, s ro-

letami, s užitky a požitky i se všemi poplatky,

s ekami, s behy, s rybníky, s rybnišemi, s po-

toky tekutými i netekutými, s jezery i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakož

ta zboží svrchupsaná od starodávna v svých

mezech a hranicích, v každej i každé zvláše, zá-

leží a jsú vymezena, nic tu sob ani erbóm svým
nepozuostavuje. to všecko ve deky vkládáni a

vpisuji ku pravému ddictví a jich požívaní.

66. Vít z Králic Zbenka z Králic, strýce své-

ho, na puol Mohelna s jeho píslušenstvím, na

i :es Bezník, což tu mám, na ves Jedov, v Kuro-

slepích ti lovky, polovici Kladorub, polovici

Lhánic, polovici Kramolna, se vším píslušen-

stvím, což mám neb míti budu, pijímám na

právej a jednostajný spolek.

Pfetrhán a >ia okraji J[an] z Per[nštejna].

6?. Jindich z Lipého, najvyší maršálek krá-

levství eského, Heraltovi Kunoví z Kunstátu a

Míindalenc z Lomnice, manželce jeho, erbóm
jich, dvuor Kukvice i se vsí ku pravému ddictví

a panství i se vším píslušenstvím, což k tomu
dvoru aneb k tej vsi od starodávna píslušelo a

písluší, s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými

1 neplatnými, s robotami, s poplatky, s rybníky,

s vodami, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

- desátky vinnými i obilnými, s mezemi, s hra-

nicemi, jakožto svrchupsaný dvuor i se vsí v svých

hranicích a mezech od starodávna záleží a vyme-
zeno jest. tak jakož sem já sám držel, nic sob tu

ani erbóm svým nepozuostavuje, to všecko vklá-

dáni a vpisuji ve deky zemské ku pravému jm-
ní, držení a k ddinému užívaní.

68. Jindich z Liclitmburka a na Bitové Bohu-
šovi ze Zvole a erbóm jeho puol pátá lánu plat-

ného, ti lány ve vsi Loukovicích blíž Sádku a

puol druhého lánu vc vsi Milcticích, s lidmi osed-

lými platnými, s rolí oranú i neoranú i se vším
plným právem, panstvím a píslušenstvím a což

práva mn neb tm lidem píslušelo a písluší,

nic na tom sob ani erbóm svým nepozuostavuje

ani zachovávaje, než, jakž sem sám to držel, to

všecko vkládám a vpisuji ku pravému ddictví,

jmní, držení a k ddinému užívaní.

69. LIcralt Kuna z Kunstátu Vilémovi z Peru- f.í3v.

stejná na Helfenštejné, najvyšiemu hofmistru

králevství eského, a erbóm jeho ves Bojanovice

Horní s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi. s horami, s doly, s vinohrady,

s desátky vinohradními, s lesy, s háji, s luhy,

s chrastinami, s kovinami. s lovy, s hony, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i

neplatnými, s robotami, s užitky, požitky i se

všemi poplatky, s inžemi, s behy, s rybníkem,

s potoky tekutými i netekutými, se vším plným
právem, panstvím a píslušenstvím, jakož to zbo-

ží svrchupsané od starodávna v svých mezech a

hranicích, v každej i každé zvláše, záleží a jsú
1

)

vymezena, nic sob ani erbóm svým ani budú-

cím potomkóm práva, panství ani vlastenství ne-

zachovávaje, tak jakož sem to sám držel, ve deky

vkládám a vpisuji ku pravému jmní, k držení

a ddinému užívaní.

70. Matití z Babic Adamovi z Bakovic a na

Polici a erbóm jeho šest lán ve vsi Martini-

kách s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastviš-

emi, s horami, s doly, s lesy, s háji, s luh}-, s chra-

stinami, s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami.

s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s užitky a požitky i se všemi

poplatky, s ekami, s behy, s rybníky, rybniše-

mi. s potoky tekutými i netekutými, s jezery i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstv íns,

jakož ti lánové svrchupsaní od starodávna v svých

mezech a hranicech záležejí a jsú vymezeni 2

), nic

sob tu ani erbóm svým ani budúcím potomkóm

práva ani vlastenství nezachovávaje, tak jakož

sem to sám držel, ve deky vkládám a vpisuji ku

pravému jmní, držení a ddinému požívaní. A

*) Toto a další slovo tak v originále. -\ V orig. vymezena.
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. tch ^i-^ti lán, a b) jemu

li íh.

"i. Jan elná
l<ate-

,'Vi Bohušovi s ach-
-'i dvorem

poplu t>onšicemi, ves Lomy s mlý-

nem tu pod Lomy, ves Cidlinu, o> jsme tu mli,

v Budi, se vším jich

píslušenstvím a panstvím, s rybníky, rybníky,

-.. - háji, s chrastmi, s chrastinami, s rolí

-.uly, s lukami, s pastvami,

mi, s potoky, s potoinami, s vodami

mi i netekutými, s horami, s doly, s úro

ik\ i se všemi užitk) a požitky, kte

rakýmiž kolvk ty užitky a požitky jménymohly

by menovány býti, s lidmi platnými i neplatný

mi, s kury, s vajci, s hony, s lovy, s mezemi,

s hranicemi, kterakž ko[l]vk to zboží a ddictví

v svých mezech a hranicích od starodávna záleží

a jest vymezeno, a tak. jak/ jsme to zboží sami

li i pedkové naši, nic sob tu ani

erbóm našim práva, panství ani kterého vlasten

ství nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko zboží a panství ve deky vkládáme a vpi-

sujeme ku pravému jmní, držení a ddinému
požívaní.

~'l. Jan Kusý z Mukodl to)iiu nadepsanému

vkladu odpor uinil.

f. 14 ". Ku-.: Pavel provinciál, knz Václav pevor

cek konvent kláštera svatého Michala v Brn,
zákona svatého Dominika, Janovi Petrovskému

Rochova, erbóm jeho své vlastní zboží <</

f>Iat ve vsi Letonicích, deset hiven platu roní-

ho, ves Nálochy s jejím píslušenstvím, v Šebo-

dvuor - tmi Iidmi>!
), v Hruškách desei

hiven platu, kterejž jsme sami drželi na tch li

dech a požívali od starodávna i pedkové naši

drželi jsú a užívali, to jemu a jeho erbóm i lni

dúcím potomkm ve deky vkládáme ku pravému

ddictví, k jmní, držení a k vnému požívaní.

74. Valentin z Kamenného Dorot, man

svj vlastní, na puol dvoe tu v Kamenném pa-

desáte kop urosí eských k vinnému právu ve

deky vkládá. Píjemím se sám dlá statkem

svým, kterejž má neb míti bude.

Sedni panské.

75. t\ nno Domini 1512, dominica Remi-

niscere3
) [j. bezna 1512] držán jest snm

\ mst Urn skrze uro ené pány, pana fana

z Pernštejna, najvyšieho komorníka margrabství

\ .1. Ia\ a / I .oninice na miest

natj Lomnice naj> ) íieho sudiehi 1 té

ibstvie, a urozeného vládyky Mikulá

l

'<\ ti ni'. najA j šiehi 1 písae zemského; na

nmž jsú sedli urození páni: pan Jan / Lomní

ce, li. utínali, pan Jindich z Lipého, najvyší inai

šálek království eského, pan Prokop Zajíma
z Kunstátu, pan Jindich z Lichtmburka, pan

lleralt Kuna z Kunstátu, pan Burian / Vald

štejna, pan Petr /. Zerotína; a z vládyk: Jakub

z Šárova, Hron Blud z Králic, Václav Pavlo\

sk\ z Vitbachu, Bohuše ze Zvole, Martin Kol.,
1

ský z Drahanovic a Znata z Kukvic.

7(». Salomena v Lhoty lana e Zdenína, man
/cla svého, pijala na právej spolek i dti ty,

mli. na tvrz a ves Habro

Chrudchromy a na -ves Mladkov i na

to na všecko, k emuž by kde právo mla aneb

má. a iní jej svým pravým spoleníkem i ná-

padníkem.

MeSován.

??. Martin z Kimic 1 s svými crhy Filipovi

z Zástizl na Kyov. erbóm jeho ves l'aceno7'i-

ee s dvorem poplužným a s svobodami díví ku

palivu i k -tavení a pastvami na Bzeneckej dú-

brav k tomu dvoru píslušnými, s rol! oranú i

neoraná, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi,

s horami, s doly, s háji, s lesy, s vrbinami, s chra

stinami, - kovinami, s jezery, s mezemi, s hra-

nicemi, s lidmi platnými i neplatnými, s robota-

mi, s užitky- a požitky i se všemi poplatky i se

vsím plným právem, panstvím a píslušenstvím,

jakož ta ves s svým dvorem od starodávna v

svých mezech a v každej i v každej zvláše záleží

a jsú vymena 4

), nic sob ani svým erbóm ani

budúcím potomkóm práva, panství ani vlasten-

slví nezachovávajíc, to všecko, což k tej vsi Va-

cenovicím a k tomu dvoru písluší, tak jakož

sem to sám držel, ve deky -vkládám a vpisuji ku

pravému jmní, držení a ddinému jich požívaní.

78. My Vladislav, z boží milosti uherský, es- 1". 14v.

ký, dalmatský. chárvatský etc. král, markrabie

moravský, lucemburské a sleské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujem listem tímto všem,

že. jako:: jsme dali své všecko právo a panství

urozenému Vilémovi z Perštejna na Helfen-

štejn. najvyšiemu hofmistru králevstvf eského,

vrnému našemu milému, nic sob tu nepozuo-

stavujíc ani budúcím králórn eským a markra-

bím moravským na klášteích v8
) markrabství

*) Toto a šest dalších slov touš rukou na okraji.

-) Na okraji J[an] z Pfernštejna],
3
) V orig. jsou slova Sedni panské Anno Domini 1512

na prvním a dominica Reminiscere na druhem ádku ja-

ko nadpis.

*) Tah v originále.

6
) Touž rukou nad ádkem.



XVIII 1512 '39

moravském, totiž i i kláštee tišovském, oslovan-

ském a na kláštee svatojakubském, kterýž jest

na pedhradí olomúckém, jakož li listové sami

v sob šíe ukazují, kteíž jsú témuž Vilémovi

ve deky vloženi, i ml týž Vilém prvé listy né-

kderé od králuov a pedkuov našich i také od

nás, ješt se tch klášteruov dotýkalo, pak, jakž

kolivk na tento as jich najíti nemž, aneb že

by je ztratil, to jemu nemá k žádnéj škod býti,

než dání a našich listuov posledních, kteréž jsme

jemu kázali ve deky vložiti"), on užívaj i potomci

jeho, tak jakž ti listové svdí sami v sob. kte-

réž jsme jemu dali. a tu nic sob nepozuostavili

ani budúcím králóm eským a markrabím mo-

ravským, než jemu své všecko panství a právo

dali jsme a listové ti, kteíž by pedešlí byli od

pedkuov našich, králuov eských a markrabí

moravských, i od nás. jestliže by jich najíti ne-

mohl všech neb nkderých z nich a ztratili se,

ty jemu k žádnej škod ani jeho budúcím potom-

kem býti nemají, než on i jeho budúcí potomci

tohoto našeho posledního dání užíti mají na bu-

dúcí asy bez naší i budúcích našich, králuov

eských a markrabí moravských, i všech jiných

lulí všelijakej pekážky. Pikazujíc hajtmanu,

nujvyším komorníku i sudímu, nynjším i budú-

cím. markrabství moravského, vrným našim

milým, když byste kolvk od svrchupsaného Vi-

léma z Perštejna aneb budúcích potomkuov jeho

napomenuti byli. abyste i tento list jemu ve deky

vložili neb potomkórii jeho, tak abyste se pi tom

zachovali a ve deky jemu jej vložili. Tomu na

svdomí peet naši králevskú k listu tomuto ká-

zali jsme pivsiti. Dán na Budíne v ten pátek

na svatého Šepána [26. prosince 1511]*), léta

božieho tisícího ptistého dvanástého. králev-

ství našich uherského XXII. a eského XLI.

Tohoto listu ve deky vkládaní dáni jsú poslové

od pana hajtmana, pana Jana z Lomnice na Me-
zeíí, pan Václav z Ludanic a na Jemnici, pan

Petr z Žerotina a z Fulneka.

79. My Vladislaz\z boží milosti uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král a markrabie mo-
ravský, lucemburské a slezské kníže a lužický

markrabie etc. oznamujem listem tímto všem,

že jsme prošeni od urozeného Viléma z Perštej-

na a na Helfenštajn, najvyšieho hofmistra krá-

levství eského, vrného našeho milého, abychom

jemu a erbóm a budúcím jeho zámek Hodonín

se vším jeho a se všelijakým píslušenstvím k

ddictví dáti ráili. K které/tu prosb pro služby

jeho, kteréž nám vrn a platn inil a initi

nepestává, naklonni jsúce, s dobrým rozmy-

slem, naším jistým vdomím, mocí králevskú

v echách a jakožto markrabie moravský témuž

Vilémovi, erbóm a budúcím jeho dali jsme a

tímto listou dáváme již psaný zámek Hodonín

s msteky, vesnicemi, lidmi, ddinami, Inkami,

lesy, rybníky, mlýny, ekami, robotami a kone-
n se všemi píslušnostmi a se všelijakými po-

platky a požitky, což k témuž zámku Hodonínu

písluší, nic ovšem nevvmíníc ani pozuostavujíc,

a to ddin a vn tak, aby týž Vilém,
|
erbové

a budúcí jeho ten zámek Hodonín se všemi jeho

píslušnostmi i také s celým a plným panstvím

jmli, drželi a jeho požívali ddicky tím vším

právem a obyejem, jako páni a rytístvo v mar-

krabství našem moravském svých zámkuov d-
diných a svobodných požívají s jich píslušen-

stvím, a jej dáti, prodati, zastaviti neb zmniti a

s tím aby uiniti mohli, což by se jim zdálo a

líbilo, jakožto s svým vlastním ddicstvím. a to

bez naší, budúcích našich, králuov eských a

markrabí moravských, i jiných všech lidí všeli-

jakej pekážky nyní i po vné asy budúcí. pi-

kazujíce hajtmanu. najvyším komorníku a sudí-

mu markrabství moravského, nynjším i budú-

cím, vrným našim milým, když byste požádáni

byli od téhož Viléma, erbuov neb budúcích jeho,

abyste jim tento list ve deky zemské vložili a

vepsati rozkázali, tak abyste uinili bez zmatku a

všelijaké odpornosti. A kdož by tento list ml
s již psaného Viléma, erbuov neb budúcích jeho

dobru vuolí a svobodnu, cheme, aby tomu píslu-

šelo plné právo všech vcí v listu tomto polože-

ných a psaných. Tomu na svdomí peet naši

králevskú k listu tomuto kázali jsme pivsiti.

Dán na Budíne v stedu den svatého Silvestra

[31. prosince 1511]*), léta božího tisícího pti-

stého dvanástého, království našich uherského

XXIP. a eského XLP.
Tohoto listu ve deky vkládaní dáni jsú poslo-

vé od pana hajtmana, pana Jana z Lomnice a na

Mezeíí 5

), pan Václav z Ludanic a nájemnici a

pan Petr z Žerotina a z Fulneka.

Dobrá vuole.

80. Vilém z Pernštejna na Helfenštejn, naj-

vvší hofmistr králevství eského, všecko právo

f.15

Touž rukou nad ádkem.
-) Je to shora . 37. (klášter oslavanský) a . 30. (klá-

šter tišnovský). List na opravu kláštera sv. Jakuba v O-

lomouci je v olomoucké knize XVII, f. 8 v. (Dán na hni-

d pražském 14. prosince 1509, vložen do desk na snmu
zahájeném 6. ledna 1510.)

3
) V orig. isis, ale, ponvadž list byl vložen do desk

na snmu zahájeném 7. bezna 1512, musí to býti rok

151 1, na který ukazuje také pátek. Za poátek roku se tu

pokládá 25. prosinec.

4
) V orig. 1$12, ale, ponvadž list byl vložen do desk

na snmu zahájeném 7. bezna 1512, musí to býti rok

1511, na který ukazuje také steda. Za poátek roku se

tu pokládá 25. prosinec.

5
) Za tím petržené slovo hajtmana.
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ten mn .1 erbóm mým >iu nSmJta Hodo-
nín se \ síni jeho .1 se všelijakým píslušen

stvim dáním krále JMti, ferd/e Vladislava, píslu-

ší, jal ski Mti tuto pedepsa

ným šíe a svtleji [se] zavírá, s sebe sám 1

- svých erbuov penáHm a provodím tímto vkla

dem j (0 právo \ tom listu psané na zámku Ho
donin se vším jeho píslušenstvím na Jindicha
- Lipiho, najvyšieho maršálka králevstvi eské
ho, a jeho erby pevodim a ve deky zemské vpi-

suji ku pravému jejich ddinému drženi a po-

. mi.

Bl a Hynek a Jindich, brati vlastní s Vydi,

Kateinu z Tamfaldu, máte svú, na ves Knih

tiiii- s tvrsi, s dvorem, na ves pustu Osoudov, na

1 es pustu Budjovicky, na ves Radkovice, na ves

pustu Zahrádky, na ves Jihlávky, což tu mánie.

»U7 ves Klatovec, na i>es Olešnú, se vším jich pí
slušenstvím, což máme aneb míti budeme, pijí-

máme na právej a jednostajný spolek.

. 15 v. S2. M\ Vladislav, z boží milosti uherský,

* eský, dalmatský, charvatský etc. král. markra-

bie moravský, lucemburské a sleské kníže a lu

žický markrabie etc. oznamujem listem tímto

všem, že poslové, jsúce od starších svých a vsí

obce msta našeho Jihlavy k nám wsláni, ped
nás jsú pistúpili. oznamujíce nám, kterak jsú od

rychtáe svého mstského a bratra jeho k témuž

mstu a obecnému dobrému a užitku manství.

kteréž jsú tíž bratí a pedkové jejich od staro-

dávna drželi, kupili, totiž ves pustu, eenú
Otín. a z'es Rancíov, se vším a všelijakejm

jejich píslušenstvím a k tomu také rychtu

mstská, piva šrtku, micru obilnic a menší

mýto se vším právem a píslušenstvím jejich,

jakož list zprávní, kterejž jsú nám okázali, to

všecko šíe a svtlej i v sob okazuje a zavírá,

prosíce nás s velikú prosbu, abychme k takové-

mu trhu a prodaji povolení naše dáti. jim toho'

potvrditi a ty dv nadepsané vsi z povinnosti

manskej propustiti a k ddictví dáti ráili tak,

aby to všecko pi tom mst Jihlavském a ko-

moe naší ddin zuostalo. K kterejžto prosb
jsúce naklonni pro jejich stálú vrnost a upí-
most, v kteréž jsú se k nám a pedkóm našim

vždycky hotov a povoln jmli a zachovávali

a ješe se hledí v vrnej poddanosti k nám jmíti

a zachovati, ím k sob od nás milost naši ná-

chylnjší poznají, s dobrým rozmyslem, naším

jistým vdomiem a rad vrných našich svolili

jsme k nadepsanému trhu a mocí listu tohoto

jakožto král eský a markrabie moravský svo-

liljem, povolení naše jisté k tomu trhu a prodaji

dávajíce, a jim toho potvrzujíce a upevujíce,

chtíce tomu konen, aby ta rychta, pivo, šrt-

ka. míra obilnie .1 menši myto již budúcn po

tento as pi mst Jihlavském a komoe naší

po vné asj bej všelijakého vyplaceni ddin
lo .1 "in msané s budúcími svými aby

podlé znní správního listu toho všeho jsce
\ drženi ddin jmíti a užívati mohli a moc
mli bez /matku a všelijaké] odpornosti, \

také jsme svrchupsaným mšanám našim jih-

lavským nadepsané dv vsi, totižto ves pustu

<>tm a ves Rancíov, se \smi a všelijakým je

jich píslušenstvím k pravému a svobodnému
ddictví dali a je ze všech a všelijakých man-

ských povinností vyali a tímto listem vynímá

me. ilávajícc a vysazujíce jim ty dv vsi k pra

vému .1 svobodnému ddictví tak, že je po tento

as na budúcí vné asy ddin jmíti, držeti

a jich požívati mají a moci budu tím vším prá-

vem, obyejem a zpuosobem, jakožto i jiní oby-

vatele téhož markrabství svých ddiných a svo-

bodných vsí požívají, a to bez naší a budúcích

našich, králuov eských a markrabí nu nav

ských, i jiných všech lidí všelijaké pekážky,

pikazujíce hajtmanu, najvyším komorníku a

sudímu markrabství moravského, nynjším i

budúcím, vrným našim, abyste, když kolvk od

svrchupsaných msan našich jihlavských požá-

dáni budete, ty dv vsi, Otín a Rancíov, s je

jich píslušenstvím i tento náš list ve deky zem-

ské vložiti a vepsati kázali, jina toho neiníce.

Tomu na svdomí peet naši králevskú k listu

tomuto pivsiti jsme rozkázali. Dán na Budíne

tu stedu ped svatým Urbanem \2i. kvtna

1505], léta božieho tisícího ptistého pátého a

králevstvi našich uherského XV . a eského

XXXIITI .

Tohoto listu ve deky vkládaní dáni jsú poslo-

vé od pana hajtmana, pana Jana z Lomnice na

Mezeíí, pan Václav z
1

) Ludanic na Jemnici a

pan Petr z Žerotína.

83. Proek z Zástisl a na Zadnicích i s svý-

mi erby Hcraltovi Kunoví z Kunstátu a erbóm

jeho ves pustu, eenú Opatovice, se vším jejím

píslušenstvím, s rolí oran i neoranú, s luka-

mi, pastvami, s pastvišemi, s lesy, s doly, s há-

ji, s chrastinami, s lovy, s hony. s mezemi,

s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s užitky a požitky i s kostelním po-

dacím i se vším jejím píslušenstvím, jakož to

zboží svrchupsané od starodávna v svých me-

zech záleží a jest vymezené, nic sob ani erbóm

svým ani budúcím potomkóm práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavuje. než tak,

jakž jsú pedkové moji drželi a já po nich, to

všecko ve deky vkládám a vpisuji ku pravému

jmní, držení a k ddinému jich požívaní.

*) 2(J tím petržené slovo Lomnice.
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f. 16 84. Václav z Dúbravice Znatovi z Drakanovic

<a Janovi z Herultic>''

i a erbóm jejich v Lid-

micích, což já tu mám, krom toho, což knz
opat šelevský tu má a jeho konvent a jim ve

deky vloženo jest, než ostatek všecko s lidmi

platnými i neplatnými, s úroky, s poplatky, s rolí

oranú i neoranú. s pastvami, s pastvišemi. s po-

tí iky, s potoinami, s horami, s doly i s vino-

hrady i se všemi zvuolemi, jakýmiž kolvk jmé-

ny mohu jmenován)' býti, s mezemi a s hranice-

mi i se vším plným právem a panstvím a píslu-

šenstvím, nic sob tu práva, panství, ani erbóm

svým nepozuostavujíc ani zachovávajíc, to

všecko ve deky vkládám a vpisuji ku pravému

jmní, držení a k ddinému jich užívaní.

85. Václav z Veitmile i s svými erby Jindi-

chovi Lechvickému z Zástizl, erbóm a potom-

km jeho své vlastní zboží a ddictví, totižo

zámek Žerotice, ves Žerotice i s kostelním poda-

cím, ves Bohunice, Rudlice, Vyvice, sámek

pustý Lapikus, dvuor Hostický, dvuor v Tvoe-
hrázi. dvuor v Stožíkovicich a pustu ves Hostí-

ce, s dvory, s rolí oranú i neoranú, s mlýny.

s lukami. s pastvami, s pastvišemi. s horami,

s s doly. s lesy, s háji, s luhy, s chrastinami,

s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami. s meze-

mi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s užitky a požitky i se všemi poplat-

ky, s ekami, s behy, s rybník}-, s rybniišemi,

s potoky tekúcími i netekúcími i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, jakož ta

zbožie svrchupsaná od staradávna v svých me-

zech i v každé zvláše záleží a jsú vymezena.

nic sob tu ani erbóm a potomkóm svým práva,

panství ani vlastenstvie nepozuostavuje ani za-

chovávaje, než to všecko, jak jsem to sám držel.

i titceti vder vína desátku v hoe kyjovské,

kteréhož jsem já i pedkové moji užívali podlé

práva, ve deky zemské vkládám a vpisuji svo-

bodné, nezávadné, k jmní, držení a k ddinému
užívaní.

86. Jindich Lechvický z Zástizl i s erby

svými a budúcími potomky svými Vilémovi

z Pernštajna a na tlclfenštajn, najvyšiemu hof-

mistru královstvie eského, erbóm a budúcím po-

tomkóm jeho své vlastnie zboží a ddictvie. ves

Melešín, v Vidonín ti lovky a mlýn tvrtý a

kus lesu svého, kterýž k tm všem píslušie,

s dvory, s rolí oranú i neoranú. s lukami, s past-

vami, s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy.

s háji, s luhy, s chrastinami, s kovinami. s lovy.

s hony, s ižbami. s mezemi, s hranicemi, s lid-

mi platnými i neplatnými, s robotami, s užitky

a požitky i se všemi poplatky, s ekami, s behy.

s rybníky, s rybnišemi, s potoky tekutými i

netekutými, s jezery i se vším plným právem,
panstvím a píslušenstvím, jakž to zbožie svrchu-

psané od staradávna v svých mezech a hranicích,

každé i v každej zvláš, záleží a jsú*) vymezena,
nic sob ani erbóm svým a budúcím potomkóm
svým práva, panstvie ani kterého vlastenstvie

nezachovávaje, než to všecko, tak jakž sem to

sám držal. ve deky vkládám a vpisuji ku pravé-

mu ddictví, jmní, držen! a ddinému poží-

vaní.

87. Jan Petrovský z Hrochova i s erby svými

a budúcími potomky Vilémovi z Pernštajna a na

Helfenstajn, najvyšiemu hofmistru královstvie

eského, erbóm a budúcím jeho potomkóm své

vlastnie zbožie a ddictvie, svobodné a žádnému
nezávadné, totižto plat, kterýž jsem ml v Leto-

nicích ve vsi od knžP), s tou všeck spravedl-

ností, jakž jsú to knžie drželi a jak jsem já to

sám držal, se vším právem, panstvím a píslu-

šenstvím, nic sob tu, erbóm svým ani budúcím

potomkóm práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie nepozuostavuje ani zachovávaje, to všecko

z'€ deky vkládám a vpisuji ku pravému ddictví,

jmní, držení a k ddinému požívaní.

88. Mikuláš a Jan, bratie vlastní z Habie, i f. 16 v.

s erby svými a budúcími potomky Matúšovi,

bratru našemu, ii Ann, manželce jeho, i erbóm

jeho svá dva diety na dvoe v Habí, kteréž jsme

mli, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi. s horami, s doly i se vším pl-

ným právem a píslušenstvím, jakž ten dvuor

>vrchupsanej v svých mezech a hranicích od

staradávna záleží a vymezen jest, nic sob ani

erbóm svým ani budúcím potomkóm práva, pan-

stvie ani kterého vlastenstvie nepozuostavujíce,

než to všecko, jakž jsme to sami držali, ve deky

vkládáme a vpisujem ku pravému jich ddiné-
mu držení a požívaní.

89. Heman z Zástizl i s svými erby Heralto-

vi Kunovi z Kunstátu a erbóm jeho tvrz ejko-

vice a msteko týmž jménem jmenované, m-
steko a hrad Bolehradice, ves Vrbici a pustu

ves Šetrapy a les u Lovic, jenž slov Hema-
nov, s dvory, s rolí oranú i neoranú, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s le-

sy, s háji, s luhy. s chrastinami, s kovinami,

s lovy, s hony. s ižbami. s mezemi, s hranicemi,

s lidmi platnými i neplatnými, s desátky vinnými

i vobilnými, s robotami, s užitky a s požitky i se

všemi poplatky, s ekami, s behy, s rybníky,

s rybnišemi. s potok}' tekutými i netekutými.

s jezery i s mlýny, s mlýnišemi, s kostelními

podacími i se vším plným právem, panstvím a

*) Na okraji pi prostedku zápisu Jan [z] Žerotína

*) Toto a další slovo tak ;• originál,-.

3
) Patrn od dominikánu

Sela polovina vesnice.

Brna, kterým díve ndte-
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išenstvim, i svrchupsaná od

staradávna \ svých mezech, každé i \

i i a jsú vymezena, nic sob ani er-

bem svým ani budúcím potomkóm práva, pan

,ni kterého vlastensl i< sta^ uje ani

deky vkládám a

vpisuji ku pravému drženi, jmní a k ddinému
jich požíváni, a jestli rchupsané zbožie

mn kilo ve del ilo, to tiemto vkladem

moím.
«)(». - svými erb) Proko

na Zdánicích a Janovi z Zástisl,

bratranci jeho vlastniemu, a erbóm jich

eené p\ a a puol Pestavlk, se

vším jejich píslušenstvím, s rolí oránu i ne-

oranú, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s ho-

rami, s lesy, s doly, s háji, s chrastinami, s lovy,

s hony, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými

i neplatnými1

), s robotami, s užitky a s požitky

všemi jejími poplatky, s vodami tekutými i

netekutými i se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jakož to zbožie svrchupsané od

staradávna v svých mezech záleží a jsú vymeze-

ny, nic sob ani erbóm svým ani budúcím po-

tomkóm tu práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie nepozuostavuje, než tak. jakž jsú pedkové

moji drželi a já po nich, to všecko ve deky vklá-

dám ku pravému jmní, držení a ddinému jich

požívaní, a jestliže by to svrchupsané zbožie

mn kde ve dekách svdilo, to tiemto vkladem

moím.
91. Heralt Kuna z Kunstátu Mandalen

z Lomnice, manželce svj vlastní, ti tisíce zla-

tých uherských vna jejieho na tvrzi a msteku
ejkovicích, na zámku Bolehradicích a na m-
steku též Bolehradicích, na vinohradech a na

vinných desátcích, na rybnících i na tom na

všem. což k tm svrchupsaným zbožím od sta-

radávna píslušelo a píslušie, ku pravému jejie-

mu vnnému právu ve deky vkládám a vpisuji.

Píjemím toho vna sám se iním vším statkem

svým, kterýž mám neb mieti budu.

LI? 92. Mikuláš Kropá z Nevdomie i s svými

erby a budúcími potomky Mikulášovi Kropáovi
: Nevdomie, strýci svému, jeho erbóm i budú-

cím potomkénn ves Klobúky se dvorem, zbožie

své vlastnie ddiné, žádnému nezávadné, šeši

lánm 1 a krmu a puol pátá podsedka, s rolí orá-

nu i neoranú. s Inkami, s pastvišemi, s lesy,

s chrastinami, s vodami, s potoky, s mezemi, tak

jakž od staradávna jsú ti lánové zamezeni, se

vším jich píslušenstvím, což k tm lánóm pí-

slušie nebo zdávna píslušelo jest, s úroky, s ro-

botami, s kury, s vajci i se všemi požitky malý-

mi i velikými, kterýmiž by koli jmen) jmenová

n\ mohl) býti, - plným právem, a v Sobb
louku, jenž slov Paseka, ti vedle louk) trn ou

plným právem .i panstvím, nic sob n.i

tom zboží práva, panstvie ani kterého vlasten

stvie, ani erbóm svým nezachovávaje, krom ryb

ten sob pozuostavuji a erbóm svým

)
'kládám a vpisuji Ku pravému

jmní, držení a k ddinému jich požívaní.

93. /iiuíM Domini 151-' držán jest soud zem

skj v mst Hnu- v pondlí po svatej Kunhut

áí 1512] skrze urozené pány, pana Jana

z Pernštajna na miest pana Jana z Lomnice na

Mezieí, hajtmana margrabstvie moravského,

pana lana z Zerotína na miest pana Jana

z Pernštajna, najvyšieho komorníka, pana Zna

ty z Lomnice, najvyšieho sudí téhož margrab

stvie, a urozeného vládyky Mikuláše z Bystice,

najvyšieho písae zemského; na nmž j>ú sedli:

duostojný v Bože otec a pán, pan Stanislav,

biskup olomúcký, pan Václav z Lomnice, pan

Prokop Zajíma z Kunstátu. pan Jindich

z Lichtnburka, pan Heralt Kuna z Kunstátu,

pan Burjan z Yaldštajna. pan Václav Berka

z Dube, pan Petr z Zerotína, a z vládyk: Hron
Blud z Králic, Václav Pavlovský z Vitbachu,

Bohuše ze Zvole. Martin Koberský z Drahano-

\ ic a Znata z Kukvic.

94. Vit z Králic Viléma z Pernštajna, najvy-

šieho hofmistra královstvie eského, a jeho erby

na puol Mohelna s jeho píslušenstvím, na ves

Beznik, což tu mám, <ina ves Jedová*), v Ku-

roslepiech ti lovky, polovici Kladoruh, polo-

vici Lhánic, polovici Kramolna, se vším píslu-

šenstvím, což mám neb mieti budu, pijímám
na pravý spolek a jednostajnej.

95. Jan Rechmberk z Želetic Jindichovi f. l?v.

Lechvickému z Zástizl a jeho erbóm tvrz Žele-

tice, ves Želetice s kostelním podacím, ves pustu

Purgmanice, s dvory, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly. s lesy, s háji. s chrastinami i kovinami,

s lovy, s hony. s ižbami, s mezemi, s hranicemi,

s lidmi platnými i neplatnými, s robotami, s mlý-

ny, s užitky a s požitky i se všemi poplatky,

s ekami, s behy, s rybníky, s rybnišemi, s po-

toky tekutými i netekutými i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakož ta zboží

svrchupsaná od starodávna v svých mezech, v

každej i každé zvláše. záleží a j^ú vymezena, nic

sob tu ani svým erbóm a potomkóm práva, pan-

ství ani vlastenství nepozuostavuje ani zachová-

*) Za tím petržená slova tak úpln. >) Na okraji J[an] z P[ernštejna].
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vaje, než to všecko ve deky vkládám a vpisuji ku

pravému jmní, držení a ddinému požívaní.

Mešován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

96. Jan Svojanovský z Boskovic na Skalách

1 s svými erby Ladslavovi z Boskovic na Tebo-

vé zbožie své, ves Bohuov, ves Poíí a ves

pustu llomí Bradlné a ves Bradlné Polní, s lid-

mi v nich platnými i neplatnými, s kostelními

podacími, s dvory poplužnými, s rolí oranú 1

neoranú, s platy, užitky, s robotami, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s le-

sy, s chrastinami, s vodami tekutými i netekutý-

1111, s potoky, s mlýny i se vším píslušenstvím,

což k tm všem od staradávna píslušelo a pí-

sluší, s mezemi, hranicemi, se všemi požitky a

užitky, kterejmiž se koli jmény menují, jakož ty

vsi v svých mezech a hranicech záleží a vyme-

zeny jsú, se vším plným právem, panstvím a

vlastenstvím, tak jakož sem sám to držel a po-

žíval, nic sob ani svým erbóm a budúcím po-

tomkóm práva, panství ani kterého vlastenství

nepozuostavuje, než to všecko ve deky vkládáni

a vpisuji ku pravému ddictví, jmní, držení a k

ddinému požívaní.

Mešován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

9?. Jindich z Lichtmburka a na Bítov i s

svými erby Mikulášovi Krokvicarovi a Volfovi,

synu jeho. z Nové Vsi, a jejich erbóm tyry lo-

vky se tymi lány rolí, s rolí oranú i neoranú,

s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly, s lesy, s háji, s chrastinami, s kovinami,

s lovy, s hony, s ižbami. s mezi 1

), s hranicemi,

s lidmi platnými i neplatnými, s robotami, s užit-

ky, požitky i se všemi poplatky, s ekami, s be-

hy, s rybník}-, s rybnišemi, s potoky tekutými i

netekutými, s jezery i se vším plným právem a

panstvím a píslušenstvím, jakož ti tyi lánové

s tmi tymi lovky v svých mezech vyme-
ni a vymezeni jsú v tej vsi Nesovicích, nic sob
na nich ani erbóm svým ani budúcím potomkem

svým práva, panství ani kterého vlastenství neza-

chovávaje, tak jakož sem je sám držel, to všecko

ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

ddictví, jmní, požívaní a k ddinému držení.

f. 18 98. Jan z Bezdkova a z Šemíkovic Janovi a

I áelavovi, bratím ~ Lomnice a na Námši, své

vlastní zbožie a ddictví, totiž dvuor pustý Oté-

chleby i s sedlišemi, s lukami i s sadem i s ryb-

níkem pod Zborovcem, s rybnišemi i s lesem,

jenž slov Kruhy, s rolí oranú i neoranú, s ho-

rami, s doly, s pastvami, s pastvišemi, s voda-

mi tekutými i netekutými, s mezemi, s hranice-

mi i se vším plným právem, panstvím a píslu-

šenstvím, jakož ten dvuor svrchupsaný od sta-

rodávna v svých mezech, v každej i každé zvláš-

e, záleží a jsú
s
) vymena, nic sob ani svým er-

bóm ani budúcím potomkóm práva, panství ani

kterého vlastenství nezachovávaje, tak jakož sem
to sám držel a požíval, to všecko ve deky vklá-

dám a vpisuji ku pravému jmní, držení a k d-
dinému požívaní.

99. Jan Kyjovský z Kyjovic i s svými erby

Jindichovi Jankovskému z Vlašim, erbóm jeho

i potomkóm jeho tvrz Kyjoviee. ves Kyjovice a

pustu tvrz Plave, ves Plave - kostelním poda-

cím, s dvory, s rolí oranú i neoranú, s lukami.

s pastvami i s pastvišemi s oranými, s doly,

s lesy, s háji, s luhy, s chrastinami, s kovinami.

s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi,

s lidmi platnými i neplatnými, s robotami, s užit-

ky, s požitky i se všemi poplatky, s ekami,

s behy, s rybníky, s rybnišemi, s potoky teku-

ími i netekúcími, s mlýny, s mlýnišemi i se

vším plným právem, panstvím i píslušenstvím,

jakož ta zbožie svrchupsaná od starodávna v

svých mezech. v každej i každé zvláše, záleží a

jsú vymezena, nic sob tu ani svým erbóm a

potomkóm práva, panství ani vlastenství nepo-

zuostavuje ani zachovávaje, než to všecko ve

dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddictví,

jmní, držení a k ddinému požívaní.

100. f\ nno Domini 15 13, ten pondlí post f.l8v.

Reminiscere [21. února 75/.?/ držán jest snm
v mst Brn skrze urozené pány, pana Jana

z Lomnice a na Mezieí, hajtmana, pana Vá-

clava z Lomnice na miest pana Jana z Pern-

štajna. najvyšieho komorníka, pana Znatu z Lom-
nice, najvyšieho sudieho markrabstvie morav-

ského, a Mikuláše z Bystice, najvyšieho písae

zemského; na kterémž jsú sedli: duostojný

v Bože pán, pan Stanislav, biskup olomúcský, a

urození páni, pan Jiík z Vlašim, pan Jindich

z Lichtnburka, pan Burian z Valdnštajna, pan

Petr z Žerotína, pan Jan z Žerotína, pan Hanuš

Haugvic z Biskupic, a urozené vládyky: Hron

Blud z Králic. Václav Pavlovský z Vitbachu,

Martin Koberský z Drahanovic, Znata z Kukvic

a Havel Chudobín z Boic.

101. Jan Kobík z Opatova a na Priisích s po-

volením a rad pana Jana z Lomnice a na Me-

zeíéí, hajtmana markrabství moravského, a

pánuov JMU, mocný poruník Jana z Opatova.

strýce svého, a pro jeho dobré a užitené vlastní

jeho zbožie a ddicství. ves Kostelec s lidmi plat-

nými i neplatnými, s poplatky, s úroky, s inže-

mi, s užitky, s rolí oranú i neoranú. s robotami,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi a se všemi

rybníky malými i velikými a jmenovit s rybní-

') Tak v originále.
s) Toto a další slovo tak v originále.
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kem Straku i s tu hrázi .1 na tom miste, tak jakž

jesl na ši od dávna vydlána a vysypána, s e
kami,s obma behy, s potoky, s mlýny, smlýniš

erni, s lesj . s chrastinami, s háji, s horami, s doly,

y, - hony, - ižbami, - mezemi, - hranicemi,

s kostelním podacím i se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, jakož. t<> zbožic svr-

chupsané od starodávna v zemi moravskej v

svých mezech a v každej i každé zvláše záleží

nic sob ani Janovi, strýci své

mu nahoe psanému, ani svým erbóm ani svým

potomkem práva, panstvi ani kterého vlasten

štvi na tom nepozuostavujíce, tak jakož snu

•li držel, purgmistru a rad i vii obci msta

v. nynjším i budúcím, vkládám ve deky

a \ i>i suj i ku pravému jich ddictví a k ddiné-

mu užívaní,

f. 19 102. Mikuláš a Kik, brati vlastni s Milasina,

i s erby a budúcími potomky Vávrovi z Stiteše

i jeho erbóm puol lánu rolí v Stíteši - tím se

vším a tak. jakž. ta role. totiž toho puol lánu.

v sob od starodávna vymen jest. tak jakž

jsme sami toho užívali, nic sob tu ani erbóm

svým práva ani kterého vlastenství nepozústavu-

jíce, než to všecko ve deky vkládáme a vpisujem

ku pravému ddictví, jmní, držení a k ddiné-

mu požívaní: a jestliže by kde mn ve dskách

svdilo toho puol lánu, tímto vkladem se toho

odíkáni.

103. Matús z Vicenic i s svými erby Janovi,

dvoákovi z Vicenic, a jeho erbóm dvuor svuoj

ddiný, žádnému nezávadný, v Vícenicích, s ro-

lí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s lesy, s háji, s mezemi, s hranicemi.

s užitky a požitky i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakož ten svrchupsaný

dvuor od starodávna v svých mezech a hranicích

záleží a jest vymezen, nic na tom sob ani erbóm

svým ani budúcím potomkóm práva ani žádné-

ho vlastenství nezachovávaje, než, jakž sem to

sám držel a toho užíval, to všecko ve deky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému ddictví a d-
dinému požívaní.

104. Salomena ze Lhoty Jana ze Zdenína, man-

žela svého, na hrad Habrovany a ves týmž jmé-

nem jmenovánu, na1
) ves Chrudchromy a na ves

Mladkov i nato na všecko, což kde mám neb míti

budu. pijímám na právej a nerozdílný spolek.

Sedni panské o svatej Kunhut, anno Domini

1513-

105. V pondlí po svatej Kunhut 1 12. záí

1513] držán jest snm skrze
2

) urozené pány.

pana |.ma / Perštejna, najvyšieho komorníka,

pana Xnaty /. Lompnice, najvyšieho sudího mai

krabství moravského, a urozeného vládyku Mi

kuláše z Bystice, najvyšieho písae zemského;

na kterémž jsú sedli, knz Stanislav, biskup

olomúcký, a urození páni, pan Jan /. Lompnice,

hajtman, pan Albrecht / Šternberka, pan Václav

z Lomnice, pan lleralt Kuna / Kunstátu. pan

\ikleb z Boskovic, pan Vok Povskj z Sovin-

ce, pan Burian z Valdštejna, pan Jan z Zerotína,

a z vládyk: Hron Blud /. Králic. Václav l'a\

lovskj z Vitbachu. Martin Koberský z Drahano-

\ ic, Albrecht z Baše a Havel Chudobín /. Boic.

1(K». Adam : Hradce i S svými erby ves svú f. 19 v.

ddinú Vesci, kteráž u Poátek leží, s dvorj

kmetcími, s platem, s rolí oranú i neoranú. s lu

kanu. s pastvami, S pastvišemi, s plným pan

stvím ddin, tak jakž ta
3

) ves Vesce sami

v svých mezech jest, nic sob tu ani ddicóm
svým nepozuostavujíc, krom toho mlýna pod

Brusiným rybníkem t i tch ddin, rolí a luk, kte-

réž k tomu mlýnu pislušejí, — ten mlýn s tmi
ddinami a lukami sob a erbóm svým pozuosta-

vil — jiné všecko ve deky zemské vkládá a vpisu-

je Václavovi z Vrchoviš, jeho erlxmi a budúcím

potomkóm ku pravému ddictví a k jich ddi-
nému užívaní. A jestliže by to svrchupsané zbo-

žie mn kde ve dskách svdilo, toho se tímto

vkladem odíkám a v nive obracuji.

10". My Vladislav, z boží milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, markra-

bie moravský, lucemburské a sleské kníže a lu-

žický markrabie etc. oznamujem tiemto listem

všem, že, jakož opatrný Martin Sspisar, meše-

nín jihlavský, vrný náš milý, kupil s povolením

naším ves, Malá Cerekviku eenú. kterážto ves

manství naše jest a pod manství písluší, pi tom

jest nás nadepsaný Martin prosil, ahychme je-

mu, erbóm a budúcím jeho svrchupsanú ves

7 manství propustíc v ddicství uvésti ráili.

K jehožto prosb naklonni jsúce, s dobrým roz-

myslem a rad vrných našich milých, mocí krá-

levskú a jakožto markrabie moravský nadepsá-

nu ves Cerekviku se vším jejím píslušenstvím

z povinností manských propustili jsme a tímto

listem mocné propúšíme a jim to k pravému a

vnému dédictví dáváme tak, že již. nám ani bu-

dúcím našim, krákim eským a markrabím mo-

ravským, jmenovaný Martin i s erby a budúcími

svými nemají ani povinni budu z nadepsanej vsi

s jejím píslušenstvím žádných povinností a slu-

žeb manských initi, ale mají a moci budu tejž

vsi požívati a ji držeti tak a tím obyejem, ja-

kožto jiní obyvatelé markrabství moravského

svých ddiných vsí požívají a požívati mohu.

*) Touž rukou nad ádkem. -) Opraveno louž rukou asi se slova snm. ') Za tím petržené slovo vc.
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nyní i na budúci asy, a to bez naší, budúcích

našich, králuov eských a markrabí moravských,

i jiných všech lidí všelijaké pekážky; pikazu-

jíce hajtmanu, najvyším komorníku a sudímu

markrabství moravského, nynjšírn i budúcím,

vrným našim milým, když koli požádáni bude-

te od svrchupsaného Martina aneb erbuov jeho.

abyste jim svrchupsanú ves Cerekviku s jejím

píslušenstvím ve deky zemské vložili a vepsati

rozkázali bez zmatku a všelijaké odpornosti. A
kdož by tento list s svrchupsaného Martina, d-
dicuov a budúcích jeho dobru vuolí jml, cheme.

tomu aby píslušelo plné právo všech vcí svrchu-

psaných. Tomu na svdomie peet naši králov-

sko k listu tomuto rozkázali jsme pivsiti. Dán
na Budíne tu sobotu po svatém Matji [26. úno-

ra T513], léta božieho tisícího Vc XIII, králov-

ství našich uherského XXIII. a eského XLII.

Tohoto listu vkládaní ve deky dáni jsú poslo-

vé od pana hajtmana. pana Jana z Lomnice, pan

Heralt Kuna z Kunstátu a na ejkovicích a pan

Arkleb z Boskovic.

Mežován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic]

f.20 108. Václav z Vrchoviš a na Žirovnici i s svý-

mi erby a budúcími potomky svými Matjovi

8 Vrchoviš, synu svému vlastnímu, za jeho od-

díl, erbóm i budúcím jeho potomkóm dal sem a

mocí listu tohoto dávám msteko Teší s tvrzí,

s dvorem poplužním. ves Hvzdovice, ves Buko-

vá, s lidmi platnými i neplatnými, s dvory, s rolí

oranú i neoranú. s robotami, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi. s potoky, s vodami tekutými i

netekutými, s rybníky, s rybnišemi. s lesy, s háji,

s chrastinami, s mezemi, s hranicemi i se vším

právem, panstvím a píslušenstvím, což k tém

svrchupsaným tvrzi, msteku a všem a dvoróm
a v nich lidem od starodávna píslušelo a písluší

a v svých mezech a hranicích zamezeno jest, tak

jakž sem to sám držel a požíval, nic sob tu ani

erbóm svým práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozuostavuje ani zachovávaje, ani budú-

cím svým potomkóm. než to všecko dávám a ve

deky vpisuji ku pravému ddictví, panství, jm-
ní a ddinému požívaní.

109. Jíra z Lesonic na puol Cidlinky, na to na

všecko, což k tomu písluší. Jiíka z Rosee a

jeho erby pijímá na pravý a jednostajný spolek.

110. Anna z Jakubova, dcera Bártova, iní

odpor tomu spolku, kdež Jíra z Lesonic pijímá
Jiíka z Rosee na puol Cidliny i na to na vše.

což k tomu písluší.

A
111. iinno Domini') 1514, v pondlí po sva-

tej Kunhut [11. záí 1514] držán jest snm

v Brn skrze urozené pány, pana Jana z Lom-
nice, hajtmana, pana Jana z Perštejna, najvv-

šieho komorníka, pana Znaty z Lomnice, naj-

vyšieho sudího markrabství moravského, a Mi-
kuláše z Bystice, najvyšieho písae zemského;

na kderémž jsú sedli: duostuojný pán Stani-

slav, biskup olomúcký, a urození páni, pan Jiík
z Vlašim, pan Václav*) z Lomnice, pan Heralt

z Kunstátu, pan Arkleb z Boskovic, pan Václav

Berka z Dube, a urozené vládyky: Václav Pav-

lovský z Vitbachu, Albrecht z Baše a Havel

z Boic.

112. Václav z Reice a na Marejzi Bohusla-

vovi, Jindichovi, Mikulášovi, bratím vlastním

z Reice, a jich erlxJm tvrz Marejž se dvorem
poplužním, ves pi tom Marejž, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s horami, s doly, s lesy, s chra-

stinami, s rybníky, s rybnišemi, s vodami te-

kutými i netekutými, s lovy, s hony, s ižbami,

s mezemi, s hranicemi, jakými by se jmény tu

co jmenovati mohlo, se všemi užitky a poplatky

a se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakož ta svrchupsaná tvrz s dvorem a ves

v svých mezech a hranicech zvláše záleží a vy-

mezena jest, nic sob ani svým erbóm a budú-

cím potomkóm práva, panství ani vlastenství

nezachovávajíc, tak jakž sem sám držel a po-

žíval, to všecko ve deky vkládám a vpisuji ku

pravému jich ddinému držení a užívaní.

Sedni panské v puost anno 1515. f.20v.

113. i\nno Dc)omini millesimo quingentesimo

decimo quinto, druh nedli v post [4. bezna

1515] držán jest snm v mst Brn skrze uro-

zené pánj', pana Jana z Lomnice, hajtmana

markrabstvie moravského, pana Jana z Pern-

štajna, najvyšieho komorníka, pana Znatu z

Lomnice, najvyšieho sudieho téhož markrab-

stvie. a urozeného vládyku Mikuláše z Bystice,

najvyšieho písae zemského; na kterémž jsú se-

dli: duostojný v Bože otec, pan Stanislav, bis-

kup olomúcký, a urození páni, pan Václav z

Lomnice, pan Heralt Kuna z Kunstátu, pan

Artleb z Boskovic, pan Burian z Valdštajna,

pan Václav Berka z Dube, pan Jan z Žerotína,

a z vládyk: Václav Pavlovský z Vitbachu, Mar-

tin Koberský z Drahanovic, Albrecht z Bašt a

Havel Chudobín z Boic.

114. Maitricius Zolczar z Lodnice íheroni-

movi Polczmocharovi, mšenínu brnnskému, a

jeho erbóm puol vsi Vítovic s rolí oranú i ne-

oranú, s pastvami, s pastvišemi, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s robotami, s užitky a po-

') Za tím jest petrženo 14. ») Touž rukou nad petrženým slovem Jan.
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Jitky 1 se všemi poplatky, s rybníky, s rybí

mi 1 se vším plným právem a píslušenstvím,

tak jal •< 1"'

žívali, nic sobí tu ani erbóm ani budúcím po

m svým práva ani kterého vlastenství ne

zachovávaje ani pozuostavuje, ne; to všecko ve

. j ku pravému ddictvi a držení.')

: 1 J[an] 7 Perfnštejna],

1I. FUip 8 Hornic Adamovi z Bakovic 1 je

ho erbóm dvuor poplužní Hornice i se vsi i se

vším jich píslušenstvím, s lidmi platin' mi i ne

platnými, s robotami, s roli oranú i neoranú,

s Útkami, s pastvami, s pastvišemi, - lesy, s há-

ji, s chrastmi, - chrastinami, s vodami nekuty

mi i netekutými, s rybníky, s rybniši i se

vším plným právem, panstvím 1 píslušenstvím,

. tomu dvoru a vsi ".i starodávna písluší,

tak*) jako;- v svejch mezech a hranicích vym-
eno jest a což sem já tu držel a užíval, tu na

tom na všem sob ani erbóm svým práva žád-

ného ani panství kterého na všem sob ani er-

bóm svým 3

) nezachovávaje ani kterého vlasten-

ství. tak jakž sem já to sám držel a užíval, ve

deky vkládám a vpisuji ku pravému jmní, drže-

ní a k ddinému užívaní.

116. Mauricius Zolczar z Lodnice Iheroni-

movi Polczmocharovi, msenínu brnnskému,

a jeho erbóm puol vsi Vítovic s rolí oranú i

neoranú. s pastvami, s pastvišemi, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s robotami, S užitky a po-

žitky i se všemi poplatky, s rybníky, s rybniš-

emi i se vším plným právem a píslušenstvím,

tak jakž jsú jiní pedkové to zboží drželi a po-

žívali, nic sob tu ani erbóm ani budúcím po-

tomkem svým práva ani kterého vlastenství ne-

zachovávaje ani pozuostavuje, než to všecko ve

deky vkládá ku pravému ddictví a držení.*)

A jestliže by mn kde ve dekách svrchupsanej

pl vsi svdilo, tej se odíkám a na svrchu

doteného Iheronima a jeho erby pevodím.

List na Svatoboice.

117. My Vladislav, z božie milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, markra-

bie moravský, lucemburské a sleské kníže a lu-

žický markrabie etc, oznamujem tiemto listem

všem, že jest na nás vzneseno, kterak duostuoj-

ný u Bohu otec, pan Stanislav, biskup olotnúcký,

nábožný vrný náš milý. udlal jest smlúvu mezi

urozeným Václavem Veverským z Ludanic na

fempnici, vrným naším milým, s jednej a pocti-

vým knzem Janem, kanovníkem kostela svatého

Petra v Brn, též nábožným vrným naším mi-

lým, s strany druhej o njakej plat ddiný, kte

má, Václav, na kláštee sábrdovském, to-

ru kop groiuov eských, a to. COŠ k knze

Janovu kanovnieství a prebend kostela Brnn
ského ve vsi Svatoboidch písluší, prose nás pi

tom tý Stanislav biskup, abychom pro dobré

toho kostela k tej smlúv, ponvadž jest ta pe-

hnula podací naše, svoliti a jí milostiv potvrditi

ráili; kterážto smlúva slovo od slova takto sa-

ma v sob zní

:

l.éta božielio 1511 v Hrne ve tvrtek po Pový-

šeni svatého kíže [21. záí 1514] skrze nás Sta-

nislava, z božie milosti biskupa olomúckého, sta-

la se jest smlúva dobrovolná a dokonalá mezi

urozen \'m pánem, panem Václavem z Ludanic a

na Jemnici s jednej a velebný [m] knzem Janou.

kanovníkem kostela svatého Petra v Brn, sstra-

ny druhej. a to taková: jakož knz Jan drží ka-

novnicsví a prebendu pi témž kostele ve vsi

Svatoboidch, což kolvk od starodávna tu k tej

prebend píslušelo a písluší, to panu Václavovi

a erbóm jeho i budúcím potomkóm púší a dá-

vá ku pravému ddieství a svobodnému ddiné-

mu požívaní, žádného panství ani píslušenství

sob ani potomkóm svým, kanovníkem a držite-

lem tej prebendy na tom nepozuostavujíc; a po-

nvadž ta prebenda jest podací králuov JMtí, má
od krále JMti knz Jan zjednati list do desk zem-

ských, což kolvk k tomu kanovnieství a k tej

prebend tu ve vsi Svatoboidch od starodávna

píslušelo, že to J Králevská Mt ddin ve deky

práva brnnského panu Václavovi, erbóm a bu-

dúcím jich vkládá, a pan Václav za to právo, což

mu se v Svatoboidch dá, zase má ukázati a

dáti platu ddiného na kláštee zábrdovském

osm kop groši eských, a ten též ddin má ve

deky zemské knzi Janovi a budúcím potomkóm

kanovníkt)m. držitelem tej prebendy po knzi Ja-

novi, vložiti, aby toho platu svobodn a ddin
na budúcí asy bez pekážek k tomu kanovnie-

ství požívati mohli. Kterúžto smlúvu již psanú

pan Václav z Ludanic a knz Jan, kanovník ko-

stela svatého Petra v Brn, slíbili sob ped ná-

mi zdržeti vrn, práv a kesansky.

K jehožto prosb a pímluv pro dobré téhož

kostela naklonni jsúce, s dobrým rozmyslem,

naším jistým vdomiem, mocí králevskú v e-
chách a jakožto markrabie moravský svolili jsme

k tej nahoe psané) smlúv a tímto listem svolu-

feme, potvrzujíce jí z mocnosti naší, tak jakž v5

)

') Srovnej dále i. 116.

5
) Opraveno z tako petržením o.

s
) Za tím petržená slova práva žádného.

*) Až potud je to opakováni vkladu l. 114. Co násle-

duje, bylo píinou, Se vklad . 114. kde tato formule by-

la vynechána, byl vymazán a nahrazen tímto.

s
) Touž rukou rad ádkem
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tento list náš vepsána jest, aby v svj pevnosti

stála a od každého zachována byla bez všelija-

kého perušení nynie i v asích budúcích. Proto/,

pikazujem najvyším komorníku a sudímu mar-

krabství moravského, nynjším i budúcím, vr-

ným našim milým, abyste vy, znajíce takové po-

volení a potvrzení naše, když byste za to požá-

dáni byli, vedle ádu a obyeje tu smlúvu i s listem

tímto naším ve deky zemské práva brnnského

vložili a vepsati rozkázali, jinae nikoli neiníce,

tak. aby každá strana to, což jí vedle smlúvy tej

písluší, ddin a vn držeti a toho užívati

mohla nyní i po vné budúcí asy, a to bez naší,

budúcích našich, králuov eských a markrabí

moravských, i jiných všech lidí všelijakých

zmatkuov, pekážek a odporností. Tomu na sv-

domie peet naši králevskú k listu tomuto roz-

kázali jsme pivsiti. Dán na Budíne ten pondlí

po nedli postní, jenž slov Invocavit [26. února

T515I, léta božieho tisícího ptistého patnástého,

království našich uherského XXV. a eského

XLIII. Tohoto listu ve deky vkládaní dáni jsú

poslové od pana hajtmana, pana Jana z Lomni-

ce na Mezeíí, pan Václav z Lomnice, pan He-

ralt Kuna z Kunstátu.

f.21v. 118. Václav z Ludanic a na Jemnici knzi Ja-

novi z Velcvsi. kanovníku kostela svatého Petra

'v Brn, a budúcím kanovníkem téhož kostela osm

kop groši eských širokých platu roního na

kláštee zábrdovském ve deky vkládá a vpisuje

ku pravému jich ddictví, držení i užívaní, nic

sob na tom ani erbóm svým nepozuostavuje

práva ani vlastenství kterého na tch osmi ko-

pách groši.

119. Jiík Gedeon z Olešniky Benešovi z Va-

hanic a jeho erbóm tvrz Moravec a ves Mora-

vec, tvrz svú v Jemnicce a ves Jemniku, s lidmi

platnými i neplatnými, s dvory, s rolí oranú i

neoranú, s robotami, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s potoky, s vodami tekutými i netekutý-

mi, s rybník}-, s rybnišemi, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s mezemi, s hranicemi i se vším právem,

panstvím a píslušenstvím, což k tm svrchupsa-

ným tvrzím a ke všem a dvoróm a v již psaných

všech lidem od starodávna píslušelo a písluší a

v svých mezech a hranicech zamezeno jest, tak

jakž jsem to sám držel a požíval, nic sob ani

erbóm svým práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozuostavuje ani zachovávaje, ani budúcím

svým potomkem, než to
1
) všecko ve deky vklá-

dám a vpisuji ku pravému jmní, držení a k d-
dinému užívaní, a jestliže by mn. svrchupsané-

mu Jiíkovi, to nahoe psané zbožie kde ve dekách

svdilo, toho se odíkám a tímto vkladem moím.

List na Omice.

120. My Vladislav, z božie milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, markra-

bie moravský, lucemburské a slezské kníže a lu-

žický markrabie etc, oznamuje [m] tímto listem

všem, jakož osvícený Pemek, nkdy kníže tšín-

ské, drze zámek Veveí, v markrabství morav-

ském ležící, 5 dvory v Onucích, rybník velikej na

svém ddiném zbožie, totiž u hradu Rosic a na

tom rosickém panství u Teic, udlal jest a tmi
dvory dotenými jest ten rybník oddal, snad s po-

volením pedka našeho, ty asy krále Jiího, ja-

kož jsme tak zpraveni, ale že týž Pemek ten

hrad Rosice, ddictví své, prodal jest slovutnému

Hyncovi z Kukzc a jeho erbóm a ve deky práva

brnnského jim vložil a vepsal, ale toho oddání a

povolení týž Pemek žádného listu o témž rybní-

ku tmi nahoe psanými dvory témuž Hyncovi

a jeho erbóm ku pamti nezuostavil ani vydal, než

toliko dekami to rosické zbožie zavázal: i jsúce

my pokorn prošeni od stateného Znaty z Kuk-

vic, syna téhož Hynce. pro všeliké zmatky, aby-

chom z milosti naší králevskej týchž dvoruov

v Ojmicích a frejmarku a oddání témuž Znatovi

a jeho erbóm milostiv potvrditi ráili a naše d-
diné právo, a by ješe které na týchž Ojmicích

k nám píslušelo, od nás i budúcích našich, krá-

luov eských a markrabí moravských, jemu dali

a s sebe na a jeho erby penesli, kdežto jsúce

milostiv k jeho prosb naklonni, jemu, svrchu

jmenovanému Znatovi, a jeho erbóm naše to

všecko ddiné právo na tch dvoích jmenova-

ných v Ojmicích i se všemi k tomu píslušnostmi,

kterýmiž jmény by jmenováni býti mohli, dali

jsme a mocí tohoto listu dáváme tak, aby jemu

to všecko právo píslušelo i to oddání mocné za

ten rybník bylo, jakž jest týmž Pemkem oddáno.

Protož pikazujem hajtmanu, komorníku, sudí-

mu i jiným úednikóm soudu a práva brnnské-

ho, nynjším i budúcím, aby témuž Znatovi

z Kukvic a jeho erbóm ty dvory i tento list náš

ve deky vepsali a vložili, když by od téhož Znaty

aneb erbuov za to požádáni byli. beze vší odpor-

nosti. Tomu na svdomie peet naši králevskú

pivsiti jsme kázali k tomuto listu. Dán na Bu-

díne v sobotu po Božiem na nebe vstúpení [18.

kvtna 1493], léta božieho tisícího tystého de-

vadesátého tetího, králevství našich uherského

tetího a eského XXII. léta. Tohoto listu do

desk vkládaní dáni jsú poslové od pana Jana

z Lomnice, hajtmana. pan Václav z Lomnice,

pan Heralt Kuna z Kunstátu.

121. My Vladislav, z božie milosti uherský, f.22

') Za tím petržené slovo sem.
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dalmatský, charvatskj etc. král, markra-

bie moravský, lucemburské a slezské knieže a lu-

onujem tiemto listem

»mi- prolení jménem urozeného Jana

g i ,). ijtmana markrabst\ ie

rského, vrného našeho milého, abychom

erbóm a budúcim jeho ves Bukovany se

vším jejím a všeliakým píslušenstvím k ddic-

ráili. K kterýžto prosb pro služby jeho,

nám vrn a platn inil a initi nepestá

vá, naklonni jsúce, s dobrým rozmyslem, naším

jistým vdomím, mocí králi 1 echách a ja-

markrabic moravsky témuš Janovi, erbóm

a budúcim jeho dali jsme a tiemto listou dáváme

mú ves s lukami, lesj i s jinými písluš-

nostmi, a jestliže jaké k tej vsi píslušie, nic

ovšem nevymieujíc ani sob pozuostavujíc, a to

ddin a vn tak, aby týž Jan, erbové a budúcí

jeho túž ves Bukovany se vším jejím
1

) píslu-

šenstvím i také s celým a plným panstvím jmli,

drželi a jie požívali ddicky tiem vším právem a

obyejem, jako jiní páni a rytiestvo v markrab-

ství našem moravském svých vsí ddiných a

dných požívají s jich píslušnostmi, ji dáti,

prodati, zastaviti neb smniti a s tiem aby uiniti

mohli, což by se jim zdálo a líbilo, jakožto svým

vlastním ddictvím, a to bez naší, budúcích na-

ších, králuov eských a markrabí moravských, i

jiných všech lidí všeliaké pekážky, nyní i po

vné asy budúcie, pikazujíce najvyším ko-

morníku a sudím markrabstvie moravského, ny-

njším i budúcim, vrným našim milým, když

koli požádáni byli od téhož Jana, erbuov

neb budúcích jeho, abyste jim tento list ve deky

zemské vložili a vepsati rozkázali bez zmatku a

všeliaké odpornosti. A kdož by tento list s svrchu-

psaného Jana. ddicuov a budúcích jeho dobru

vuolí ml, cheme, tomu aby píslušelo plné právo

všech vcí svrchupsaných. Tomu na svdomie pe-

et naši královskú k listu tomuto rozkázali jsme

pivsiti. Dán na Budíne na den Nového léta

//. ledna 1514)1, léta božieho tisícého ptistého

trnáctého, království našich uherského ty-
mecétmého a eského tyi teátého tetieho. To-

hoto listu do desk vkládaní dáni jsú poslové od

pana hajtmana. pana Jana z Lomnice a na Mez-

íí. pan Václav z Lomnice a na Námšti a pan

Heralt Kuna z Kunstátu a na ejkovicích.

122. Xa tento list svrchupsaný dána jest dobrá

vuole od Jana z Lomnice, hajtmana markrabstvie

moravského, a od erbuo jeho Janovi a Jiíkovi.

bratím z Kukvic, a erbóm jejich.

Sedni panské anii<> Domini 1515.

L12">. Lét. 1 božieho tisícého ptistého patnácté

h", \ pondlí po Povýšení svatého kíže [ij. zá-

ii /.s/s/ držán jesl snm') /•> úedníkuov práva

vyšieho, urozených pánuov, pana Jana / Pern-

štajna, hajtmana a najvyšieho komorníka, pana

Znatj /. Lomnice, najvyšieho sudieho markrab-

stvie moravského, a urozeného vládyky Mikuláše

/ Bystice, najvyšieho písae zemského; na nmž
jmi sedli: duostojný u Bože otec. pan Stanislav,

biskup olomúcký, a urození páni, pan Jiík z Vla-

šim, pan Václav / Lomnice, pan Heralt Kuna
z Kunstátu. pan Axtleb z Boskovic, pan Burian

z Yaldštajna, pan Václav Herka z Dub, pan Petr

z Zerotína, a z vládyk: Václav Pavlovský z Vit-

bachu, Martin Koberský /. Drahanovic a Havel

Chudobín z Hoic.

124. My Vladislav, z božie milosti uherský, f.22v.

eský, dalmatský, charvatský etc. král, markrabie

moravský, lucemburské a sleské kníže a lužický

markrabie, oznamujem tiemto listem všem, jakož

ni starodávna kašdej opat kláštera tebíckého

pedkóm našim, králóm eským a markrabím

moravským, jistý plat roní do komory naší

platil a vydával a potom ten jistý plat, kterýž

pedkové naši, králové eší, zapsali, k zámku Ve-

veí obrácen byl, i spravil jest nás urozený Vi-

lém z J^rnštejua na Ilclfenštcjn, vrný náš mi-

lý, že o ten plat s urozeným Václaz'em z Ludanic

na Veveí, vrným našim milým, smlúvu uinil

s vuolí naší a ten plat zase od nho za patnáste

set aneb za XVI C kop míšeských kupil a k tomu

zbožie pivedl, prose nás pi tom, ponvadž za to

své peníze dal, abychom jemu a ddicóm jeho tu

summit, kterúž za to dali, totiž XV aneb XVI C

kop groši míšeských, k prvním zápisným

summám, v') kterýchž zbožie tebícké drží, pi-

psati a pi tom nkterú milost uiniti ráili. K
kterejžto prosb pro služby vrné a platné téhož

Viléma, kteréž nám inil a initi nepestává, na-

klonni jsúce, proto s dobrým rozmyslem, na-

ším jistým vdomiem, mocí králevskú v echách
a jakožto markrabie moravský témuž Vilémovi,

ddicóm a budúcim jeho tu summu, totiž XVC

aneb X\T C kop groši míšeských, kteréž za

svrchupsaný plat dal, k prvním summám zápis-

ným, kteréž na kláštee tebíckém zapsané má,

pipsali jsme a tímto listem mocné pipisujem

tak. aby témuž Vilémovi, ddicóm neb budúcim

jeho vedle jiných sum a zápisuov, když by k vej-

') jím opraveno touž rukou z ho.

-) 7.a tím petržené slovo skrze.

3
) Touž rukou nad ádkem.
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plat pišlo, pojednú všecka dána a zaplacena

byla. Pi tom asto psanému Vilémovi, ddicóm
neb budúcím jeho tuto milost uinili jsme, když

by koli to zbožie tebícké od nich vyplaceno vedle

jich zápisuov, kteréž na též zbožie mají, bylo, že

proto jemu, Vilémovi, ddicóm neb budúcím je-

ho ten plat, kterýž opat tebícký do komory naší

každej rok prvé platil a dával a potom i k zámku

Veveí, penžitý i jiný, ddin tiemto listem dá-

váme tak, aby pi nich zuostal a oni jej mli, dr-

želi a toho užívali jako svého vlastního nynie i

po vné budúcí asy bez naší, budúcích našich,

králuov eských a markrabí moravských, i jiných

všech lidí všelijakých pekážek a odporností, pi-

kazujíce hajtmanu a najvyšiem komorníku a su-

dímu markrabství moravského, nynjšiem i bu-

dúcím, vrným našim milým, když koli od asto

jmenovaného Viléma, ddicuov neb budúcích

jeho za to požádáni budete, abyste jim tento list

a plat ve deky zemské vložili a vepsati rozkázali

bez zmatku a všelijaké odpornosti. Tomu na

svdomie peet naši králevskú k listu tomuto

rozkázali jsme pivsiti. Dán na Budíne den sva-

tého Jana Evangelisty [2/. prosince i^rj] 1

), léta

Pán 15 1 5, králevství našich uherského XXV. a

eského XLIIII.

Poslové ke dekám do desk vložení tohoto listu

dáni jsú pan Václav z Lomnice a pan Heralt

Kuna z Kunstátu od pana Jana z Pernštejna,

hajtmana.

f.23 125. My Vladislav, z božie milosti uherský,

eský, dalmatský. charvatský etc. král, markra-

bie moravský, lucemburské a sleské kníže a lu-

žický markrabie etc. oznamujem listem tímto

všem, jakož urozený Vilém z Pernštejna na Hel-

fenštejn, vrný náš milý, má a drží v jistých

summách a zápisích msteko Pohoelice se vším

jeho píslušenstviem, kteréžto markrabství jest, i

prošeni jsme od téhož Viléma, abychom jemu,

ddicóm a budúcím jeho to msteko se vším jeho

píslušenstvím k ddictví dáti ráili. K kterejžto

prosb pro služby téhož Viléma, kteréž nám
vždycky rád vrn a platn inil a initi nepe-
stává, naklonni jsúce, s dobrým rozmyslem, na-

ším jistým vdomiem, mocí králevskú v echách
a jakožto markrabie moravskej dali jsme témuž

Vilémovi, ddicóm a budúcím jeho to msteko
Pohoelice se vším a všelijakým jeho píslušen-

stvím k pravému ddictví a tímto listem mocn
dáváme tak, aby on, Vilém, s ddici a budúcími

svými asto psané msteko Pohoelice se vším

jeho píslušenstvím, tak jakž listové pedkuov
našich, císauov a králuov eských i markrabí

moravských, na to svdí, již ddicky jmli,

drželi a požívali a tím vším zpuosobem, jakožto

jiní páni vs
) markrabství moravském, m

svá vlastní a ddiné majíce, je drží a jich uží-

vají, a to bez naší, budúcích našich, králuov es-

kých a markrabí moravských, i jiných všech lidí

všelijakých pekážek a odporností, pikazujíc

hajtmanu, najvyšiem komorníku a sudím mar-

krabstvie moravského, nynjším i budúcím, vr-
ným našim milým, když byste koli od téhož Vi-

léma neb ddicuov jeho za to požádáni 3
) byli.

abyste jemu to msteko Pohoelice se vším a

všelijakým píslušenstvím a právem ve deky

zemské i s listem tímto vložili a vepsati rozká-

zali bez zmatku a všelijakej odpornosti. Tomu
na svdomie peet naši králevskú k listu tomuto

rozkázali jsme pivsiti. Dán v Budíne na den

svatej panny Lucie [13. prosince 1514], léta bo-

žieho tisícího ptistého trnástého, králevství na-

šich uherského XXV. a eského XLIIII.

Poslové tohoto listu do desk vložení dáni jsú

od pana Jana z Pernštejna na Tovaov. hajt-

mana, pan Václav z Lomnice a pan Heralt Kuna
z Kunstátu.

126. Martin, syn Miuov Omastuov, Václava

Orla a Jana, sestence jeho, na dvorec v Jema-
nicích pijímá na právej a jednostajný spolek.

l
) V orig. 1515, ale, ponvadž list byl vložen do desk

na snmu zahájeném 17. zái 1515, musí to býti rok 1514.

Za poátek roku se tu pokládá 25. prosinec.

') Touž rukou nad ádkem.
3
) Za tím petržené slovo budete.
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Knihy druhé pana Ladslava z Boskovic

anno Domini 1516.

f. 1 1. Jakož jest byla ruoznice vznikla o úad
komornitstvie markrabstvie moravského, kterejž

jest král Vladislav slavnej pamti byl dáti ráil

panu Jindichovi z Lompnice na Mezeíí bez

rady panskej, a pánóm se zdálo, že by to dání

bylo proti svobodám jich, neb jest to JMt dáti

ml s rad panská, tak jakž svobody markrab-

stvie moravského svdí, i zasadili jsú se o to

páni a krále JMti prosili, aby je pi svobodách

jich zuostaviti ráil. J Králevská Mt, ohledav

svobod tch, ráil jest je pi nich zuostaviti; ale

že jest JMt, prvé nežli jest k tomu pišlo, aby

páni JMti radili, s tohoto svta sšel a pan Jin-

dich necht, aby skrze nho jakej zmatek na

zemi pijíti ml, právo a dání. kteréž jest na ten

úad ml, pánóm jest dobrovoln vzdal, tu páni

znajíce, že král Ludvík JMt ješe let nemá, to

jsú mezi sebú vážili, že bez komorníka právo

by v zemi jíti nemohlo, volili jsú sob z jedno-

stajnej vuole za komorníka pana Ladslava z Bos-

kovic a na Tebové a jeho za to žádali, aby ten

úad pro dobré zem zase na se vzal. A pan Jan

z Perštejna, hajtman markrabstvie moravského,

kterejž ješe ten úad na sob držel, jemu ten

úad zase vzdal, a týž pan Ladslav na žádost pá-

nuov tak jest uinil. 1

) Kdež pro pamt budúc!

toto s vuolí pana hajtmana a pánuov ve deky

zemské vepsáno jest. Stalo se v Brn v stedu

po svatém Tiburcí [16. dubna 1516]'), léta ut

supra.

A,I. Iv. 2. jfAnno ab incarnacione Salvatoris nostri

millesimo quingentesimo decimo sexto držán jest

snm v mst Brn druh nedli po velikonoci

[6. dubna 1516] skrze urozené pány, pana Lad-

slava z Boskovic a na Tebové, najvyšieho ko-

morníka markrabstvie moravského, a pana Zna-

tu z Lomnice, najvyšieho sudieho téhož mar-

krabstvie. a urozeného vládyku Mikuláše z By-

stice, najvyšieho písae zemského; na kterémž

sú sedli urození páni: pan Jan z Pernštajna,

hajtman markrabstvie moravského, pan Albrecht

z Šternberka na Holešov, pan Jiík z Vlašim
a na Úsov, pan Václav z Lomnice, pan Arkleb

z Boskovic, pan Jindich z Lomnice, pan Vok
Povský z Sovince, pan Václav Berka z Dube,

pan Heralt Povský z Sovince, pan Petr z Žero-

tína, pan Hanuš Haugwic z Biskupic, pan Jan

z Kunovic; a z vládyk: Václav Pavlovský z Vit-

bachu, Albrecht z Bašt, Martin Koberský z

Drahanovic, Adam z Bakovic a \"ilém z Ví-
ková.

5. Jindich Lechvický z Zásticl i s svými f.2

erby Jakšovi, dvoákovi z Odoncc, i jeho erbóm

a budúcím lán pustý v Odonci, kterejž slov Ku-
bu ov, jak sem sám požíval, nic tu sob ani

erbóm svým na tom práva nepozuostavuje, ve

deky vkládá ku pravému ddiesrví, jmní a

držení.

A,4. i\nno Domini 15 16, ten pondlí po svatej

Kunhut [15. záí 1516] držán jest snm za

úedníkuov práva vyšieho, urozených pánuov,

pana Jana z Pernštajna, hajtmana, pana Ladsla-

va z Boskovic, najvyšieho komorníka, pana Zna-

tu z Lomnice, najvyšieho sudieho markrabstvie

moravského, a urozeného vládyky Mikuláše z

Bystice, najvyšieho písae zemského; na nmž
jsú sedli; duostojný u Bože otec, pan Stanislav,

biskup olomúcký, a urozený pán, pan Jiík z

Vlašim, pan Václav z Lomnice, pan Heralt

Kuna z Kunstátu, pan Arkleb z Boskovic, pan

Jindich z Lomnice, pan Jan z Žerotína a pan

Hanuš Haugvic z Biskupic, a z vládyk; Václav

z Vitbachu, Martin Koberský z Drahanovic,

Adam z Bakovic. Jindich Pepiský z Rychm-

berka a Vilém z Víková.

5. Albrecht Bítovský z Lichtmburka Artlebovi

z Boskovic i jeho erbóm své vlastní a ddiné
zbožie, totižto zámek Vranov s mstekem a

*) Tak te Frant. Dvorský. (Archiv eský XX, str.200,

. 6~.) Lze však také ísti a jeho za to žádali, aby ten

úad pro dobré zem zase na se vzal, a pan Jan z Per-

štejna. hajtman markrabstvie moravského, kterejž ješe

ten úad na sob držel, [aby] jemu ten úad zase vzdal

;

a týž pan Ladslav na žádost pánuov tak jest uinil.

;
) Král Vladislav zemel /.?. bezna 1516. Snm v Brn

byl zahájen (viz . 2.1 6. dubna 1516. Jan z Pernštejna,

dosud hejtman a zárove nejvyšší komorník, se v zahajo-

-ápise uvádí již jen jako hejtman, a nejvyšším ko-

morníkem jest liš Ladislav z Boskovic. „V stedu po sva-

tém Tiburcí léta ut supra" (16. dubna 1516) znamená tedy

nikoli den, kdy se Ladislav z Boskovic stal nejvyšším ko-

morníkem, nýbrž kdy pamt o tom byla zapsána (touž ru-

kou) do desk, a to deset dní po zahajovacím zápise z 6.

dubna 1516. Tímto zápisem íslo 2. se také vyluuje dru-

hé datování ísla 1. (13. srpna 1516), možné podle svátku

sv. Tiburcia, které má Dvorský v uvedeném otisku.
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-tlním podacím

F.rpurk.

> kaplú, 1

1

dvorem pustým, ves

>-. 1 - kaplú -1 pusté ves Je-

.

pusté k tomu panství

písluí '.' tej opravu a

- lidmi platnými i neplatnými a

tlními podacími, - dvory poplužnými, s rolí

oranú 1 neoranú, s platy, užitky, s robotami,

..um. pastvami, s pastvišemi, s horami,

.. - lesy, s háji, - chrastinami, s rybníky,

s rybnišemi, s vodami tekutými i netekutými,

ú Dyjí, s potoky, s mlýny, s mlýnišemi 1

íím plným panstvím a píslušenstvím, což

k tm mstekám a všem svrchupsaným od sta-

na píslušelo a pí sHiší , s mezenu a hrani-

cemi i se všemi požitky a užitky, kterejmi/. se

koli jmény jmenovati mohu a jakož to zbožie

ejch mezech a hranicích od starodávna zá-

. vysazeno jest, se vším plným právem, pan-

stvím a vlastenstvím, tak jakož jsem to sám

držel a toho požíval, nic sob ani svým erbóm

tu žádného práva, panstvie ani kterého vlasten-

ství na tom nepozuostavujíce, než to všecko ve

deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

jmní, držení a k jich ddinému požívaní.

Meíován a na okraji Lad[isla]v \z Boskovic].

f.2v. 6. 7'(7.\- z Ojnic a na Buovicích i s svými erby

Prokovi z Zástizl a na Ždánicích a Janovi z

Zástfisl, bratranci jeho vlastnímu, a erbóm jich

své vlastní zbožie a ddiestvie, ves, eenú Nyn-

kovice, a ves pustu Šenhofy, se vším jejich pí-

slušenstvím i se všemi vinohrady i vinnými de-

sátky v Starej hoe1

), s rolí oranú i neoranú, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s doly,

s háji. - chrastinami, s lovy, s hony, s mezemi,

s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými, s ro-

botami, s užitky a s požitky i se všemi jinými

poplatky, s vodami tekutými i netekutými i se

vším plným právem, panstviem a píslušenstvím,

jakož to zbožie svrchupsané od starodávna v

svých mezech a hranicích záleží a jsú vymeny,
nic sob tu ani erbóm svým ani budúcím potom-

kem práva, panství ani kterého vlastenstvie ne-

pozuostavujíce, než tak, jakž jsú pedkové moji

drželi a já po nich v držení byl sem a užíval

sem, to všecko ve deky vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich jmní, držení a ddinému užívaní.

?. Jan Petrovský z Hrochova purgmistru a ra-

d i vší obci msta Brna, nynjším i budúcím,

dvuor v Šeborov s tmi lidmi, kteréž jsem držel,

s tou všeckou spravedlností, jak jsú to knzi sva-

tomichalíi v Bn .1 jakž jsem to sám

držel, se vším právem, panstviem a píslušen

stviem k pravému jich divení a k ddinému po

žívaní, nic sob, erbóm svým ani budúcím po

tomkóm práva, panstvie ani kterého vlastenstvie

nepozuostavujíc ani zachovávajíc, ve deky zem

idám a vpisuji k jich ddinému užívaní,

8. Jan elud 9 Pálovic a na Budkovi Kunce

z Králové Vsi, manželce svj, íesi set zlatých

uherských na tvrzi i na vsi Budkov i na rybní

cích i na všem na tom, což k tej tvrzi Budkovu

písluší, na všech užitcích, kterejmiž by se koli

jmény jmenovati mohly, nic nevymieujíc, ve

deky vkládám a vpisuji ku pravému jejímu vn-
nétnu právu; a toho svrchupsaného vna Jan

("Vlud svrchupsmý sám píjemci se iní 3
) vsím

svým statkem, což mam neb míti budu.

9. Jan s Boskovic a na Svojanov i s svými

erby a budúcími potomky Vilémovi Z Perštejna

a na I lelfenštejn, uajvyšiemu hofmistru králov-

stvie eského, mlýn svuoj, na kderémž lovk
Sedí, V Hodonín, a k tomu lesy a hory, kteréž

jsem tu ml pod Hodonínem, a druhé blíž k Ta-

sovicím pílezící, s vodu tekutú i netekutú, s In-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s mezemi, hra-

nicemi i se všeckým píslušenstvím, jakž toho od

starodávna užíváno i já sem užíval, nic sólu" tu

ani erbóm svým práva, panstvie ani kterého vla-

stenstvie nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko ve deky vkládám a vpisuji ku pravému

jmní, držení a ddinému užívaní.

10. My Vladislav, z božie milosti uhersky, es- f.3

ký. dalmatský, charvatský etc. král, markrabie

moravský, lucemburské a sleské kníže a lužický

markrabie etc. oznamujem tímto listem všem,

jakož urozený Václav z Ludanic a na Veveí,

vrný náš milý. má a drží z' jistých zápisích od

pedkuov našich, králuov eských a markrabí

moravských, deset kop groši eských platu ro-

ního na rychtáství v msteku Ejvanicích a

driihejch deset kop grošv též eských na mýt
v témž msteku Ejvanicích, kterejžto plat

/>' zámku našemu Veveí a do komory naší krá-

lovskej píslušie, i prošeni jsme od téhož Václa-

va, abychom jemu tch dvaceti kop grosuov

eských, totižto X na rychtástvie a X na mýt
[v] jmenovaném msteku Ejvanicích, v ddic-

stvie dáti ráili. K jehožto prosb milostiv na-

klonni jsúce, s dobrým rozmyslem a naším

ji -tým vdomiem. mocí králevskú v echách a

jakožto markrabie moravský dali jsme témuž

Václavovi, jeho erbóm a vlastním potomkóm

v ddiestvie ten a takovej plat XX kop groši

eských v svrchupsaném msteku Ejvanicích

*) V Násedlovic.

*) T. j. klášter dominikán s kostelem sv. Michala.

3
) Tak v originále.
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na rychtástvie a na mýti a Hemto listem moc-

n k pravému a svobodnému ddicstvie dáváme,

chtíce tomu konen, aby on, Václav, ddicové

a potomci jeho takovej plat na budúcí vné
asy ddin mli, drželi, jeho užívali a s ním

jakožto s svým vlastním a ddiným platem, po-

kudž se jim to najlépe zdáti a líbiti bude, uinili

a uiniti mohli a moc jmli tak a tím vším

právem a zpuosobem, jakožto i jiní obyvatelé

markrabstvie moravského svých ddiných a

svobodných platuov požívají, bez naší, ddicuov

a budúcích našich, králuov eských a markrabí

moravských, i jiných všech lidí všelijakej pe-
kážky; kterejžto plat purgmistr a konšelé

asto psaného msteka Ejvanic, nynjšie i bu-

dúcí, mají a povinni budu vejš dotenému Vác-

lavovi, jeho erbóm a potomkóm, tak jakž se

svrchu píše a jakž jsú to prvé inívali i nynie

iní, z svrchu jmenovaného rychtástvie a mýta

vydávati a platiti. Pikazujíce hajtmanu a naj-

vyšiem komorníku a sudímu markrabstvie mo-
ravského, nynjšiem i budúcím, vrným našim

milým, když kolvk od asto psaného Václava,

erbuov a potomkuov jeho požádáni budete, aby-

ste jim takovej plat i tento list náš ve deky zem-

ské, ád práva zachovajíc, vložiti a vepsati ká-

zali bez zmatku a všelijakej odpornosti. A když

by kolvk pišla k vejplat zámku a zbožie na-

šeho veverského, tehdy tch XX kop groši es-
kých pi již psaném Václavovi a erbích jeho d-
din mají zuostati, a proto summy zápisné, kte-

réž na tom zbožie zapsány jsú, zúplna jemu a

erbóm jeho mají vydány býti. Tomu na svdo-
mie peet naši králevskú k listu tomuto rozká-

zali jsme pivsiti. Dán na Budíne ten pátek na

svatého Klimenta [23. listopadu 1515], léta bo-

žieho 1515, království našich uherského XXVI.
a eského XLV.

Poslové tohoto vkladu dáni jsú od pana Ja-

na z Perštejna. hajtmana, pan Heralt Kuna
z Kunstátu a pan Hynek Boek z Kunstátu.
Mežován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

Odpor.

11. Jindich z Lomnice a na Mezeíí i na

miste bratí svých, jakož lan, Hynek a Zigmund
z hádanic plat, kterejž v Ejvanicích na mýt a

na1

) fojtstvie mají, sob ve dsky vložili, tomu
odpor iním, že já i s bratími svými lepšie prá-

vo k tomu mám.
12. Kateina s Sovince i s svými erby Václa-

vovi z Lomnice na Xámši i jeho erbóm své

vlastní zbožie a ddicstvie, totiž ves ebín s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrasti-

nami, s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami,

s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s požitky i se všemi poplatky,

s rybníky, s rybnišemi, s potoky tekúcími i ne-

tekúcími i s kostelním podacím i se vším plným
právem, panstviem a píslušenstviem, což k tej

vsi od starodávna píslušelo a písluší, <item
ves Tasovice s lidmi platnými i neplatnými, s le-

sy, s horami i s jejím se vším píslušenstviem,

což k ní od starodávna píslušelo a písluší, item

ves Hodonín též s lidmi platnými i neplatnými,

s lesy, s horami, s behy, s potoky tekúcími i

netekúcími, což mn tu píslušelo a písluší, item

ves I 'jezdeek s lidmi platnými i neplatnými, se

vším píslušenstviem>5
), což mi tu od staro-

dávna píslušelo a písluší, jakožto ta zbožie

svrchupsaná od starodávna v svejch mezech, v

každej i každé zvláše, záleží a jsú vymena, nic

sob ani svým erbóm ani budúcím potomkóm
práva, panstvie ani vlastenstvie nezachovávajíc,

tak jakož jsem to sama držela, to všecko ve

deky vkládám a vpisuji ku pravému jmní, drže-

ní a k ddinému jich požívaní.

Meiován a na okraji Ja[n] z Žerotína.

13. Jakub z Žerotína a z Dez-ohostic i s svý-

mi erby Janovi z Potuštejna na Žampachu, jeho

erbóm i budúcím potomkóm své zbožie a ddic-

stvie, horu jménem Zadní Nusperk*). s lesy, s chra-

stinami, s mezemi, s hranicemi i se vším píslu-

šenstviem, což k tej hoe od starodávna písluší

a záleží v svejch mezech a hranicích, tak úpln,

jakož jsem to sám držel a požíval i moji ped-
kové, se vším právem a panstvím i píslušen-

stviem. nic sob na tej hoe ani svým budúcím

práva, panstvie ani kterého vlastenstvie nezacho-

vávaje, než to všecko ve deky vkládám a vpisuji

ku pravému jmní, držení a k ddinému poží-

vaní.

14. Matj a Filip, bratí vlastní z Habí, i s

erb}- a budúcími potomky svými Matúšovi z Hab-

í a jeho erbóm a Ann, manželce jeho, dvuor

svuoj vlastní ddiný a nižádnému nezávadný
: Habí se tmi tvrtmi role oranej i neoranej,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s potoky,

s vodami tekutými i netekutými, s lesy, s háji.

s chrastinami, s mezemi, s hranicemi i se vším

panstvím a píslušenstviem, což k tomu svrchu-

psanému dvoru od starodávna píslušelo a pí-

sluší a v svých mezech a hranicích vvmezen jest,

tak jakž jsme to sami drželi a požívali, nic sob
tu práva ani kterého vlastenství nepozuostavujíc

ani zachovávajíc, ani erbóm svým, než to všecko

ve deky vkládáme a vpisujeme ku pravému jm-
ní, držení a k ddinému jich užívaní.

') Toui rukou nad ádkem.
») Na okraji J[an] z P[ernštejna],

»} U Nmiiek v okrese hustopeském.
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f.4 15. tihi i s -\.mih erb} .1 budu-

ími potomk) jeho er

bóm

ím, s dvorem popluj

nyní. pustu Gnast,

nahoi mky, msteko, vsi se vším a vše-

lijakým pi ni. s lidmi platnými i ne-

- kury, s vajci,

mýty, - rybníky, s rybnišemi,

s mlýny, s mlýniši, s vodami tekutými i nete

kutými, s lesy. s háji. s chrastmi, s chrastinami,

ilinami, s hony i - lovy, s hráni

cemi : mezemi, tak jakž v svých me-

a hranicích od starodávna vymezen" jest,

a tak, jakž jsem to sám držel a užíval, nic sob

ani svým erbóm a budúcím nepozuostavuje žád-

ného práva, panstvie, ani kterého vlastenstvie

nezachovávaje, v> všecko ve deky vkládám a

vpluji ku pravému jmní, držení a k ddiné
mu užívaní.

16. Vavinec z Šeborova i s svými erby a bu-

dúcími potomky Janovi Heraltovoi z Blízkova n

jeho erhóm své vlastní zbožie a ddieství, dvuor,

ku kderémužto zálež! lány dva role. ve vsi Otín,

a louku, kteráž slov Olšina, kterejž sem sám

držel, s rolí oranú i neoranú. s lukami, pastva-

mi, s pastvišemi, s horami, s údoly, - vodami

tekutými i netekutými i se vším plným právem

a píslušenstviem, jakž ten dvuor svrchupsaný

v svých mezech a hranicích od starodávna záleží

a vymen jest. nic sob ani erbóm svým ani

budúcím potomkóm práva, panstvie ani kterého

vlastenstvie nepozuostavuje. než to všecko ve

rlcky vkládám a vpisuji ku pravému jmní, drže-

ní a k ddinému jich užívaní.

i?. /Anno Domini 15 17. druh nedli v po-

st [8. bezna 151/] držán jest snm za úední-

kuov práva vyšieho, urozených pánuov, pana

Jana z Pernštajna, hajtmana, pana Ladslava

z Boskovic, najvyšieho komorníka, pana Znatir)

z Lomnice, najvyšieho sudieho markrabstvie mo-

ravského, a urozeného vládyku*) Mikuláše z By-

stice, najvyšího písae zemského; na kterémž

j
s ú sedli urození páni: pan Jiík z Vlašim,

podkomoie markrabstvie moravského, pan He-

ralt Kuna z Kunstátu, pan Arkleb z Boskovic,

pan Jindich z Lomnice: a z vládyk: Martin Ko-

berský z Drahanovic, Adam Poliky z Bakovic,

Jindich Pepiský z Rychmberka a Vilém z

Víková.

f.4v. 18. Kateina z Zárubic i s svými erby a budú-

cími potomk} Adamovi Bokovi* a na /

a jeho erbóm své vlastní zbožie, dva lány ve vsi

Litovanech se vším a všelijakým jich píslušen

stviem, s rolí oranú i neoranú, s lukami, se

dvma kopami groši eských platu roního,

s kury, s vajci, s robotami 1 se vším plným pan-

stvím a píslušenstvím, nic tu sob ani erbóm

svým nepozuostavuje žádného práva, panstvie,

ani kterého vlastenstvie, než to všecko ve deky

zemské vkládá ku pravému jmní, držení a k d
dinému užívaní; a kde/ by to svrchupsané zbo-

žie mn ve dekách svdilo, toho se odíkám a

tímto vkladem moím.
19. Kateina z Zárubic Tana, Petra a Kaleii

nu, dti své, na ves Zárubice s dvorem a na dva

lány v Odunci a na ves pustu Oldichovice se

vším jich píslušenstviem, což má neb míti bude.

pijímá na právej a jednostajný spolek.

20. My Vladislav, z božie milosti uherský.

eský, dalmatský, charvatský etc. král, markra-

bie moravský, lucemburské a sleské kníže a lu-

žický markrabie etc, oznamujem tímto listem

všem, že jest na nás vznesl velebný knz Miku-

láš pevor a konvent kláštera svatého Tmy
V Brn, nábožní vrní naši milí, kterak jsú s uro-

zeným Václavem z Ludanic na Veveí, vrným
naším milým, njakej frejmark pro lepší a uži-

tenjší jich i téhož záduší uinili, a jmenovit

ze týž pevor a konvent troje polúláni pusté,

kteréž jmli ve vsi téhož Václava, v Svatoboi-

cích, jemu, Václavovi, ca jednoho lovka used-

lého v dobrej ddin s jedným lánem rolí, z kte-

rého platí IVj kopy gr. a VI gr. eských, dali,

prosíce nás se vší pokoru, abychom jim toho

frejmarku píti a z milosti naší dopustiti a jeho

potvrditi ráili. K jejichžto prosb jakožto spra-

vedlivej, i také hledíce na to najvejš, že jest

v tom dobré téhož kláštera a záduší pro roz-

množení služby boží, naklonni jsúce, s dobrým

rozmyslem a naším jistým vdomiem, jakožto

markrabie moravský popáli, dopustili a potvr-

dili isme tým pevorovi a konventu s jmenova-

ným Václavem toho frejmarku a tiemto listem

mocn pejeme, dopoušíme a potvrzujeme, chtí-

ce tomu konen, aby ten frejmark a smlúva,

kterúž týž pevor a konvent kláštera svatého

Tmy v Brn s asto psaným Václavem z Luda-

nic o to troje polúláni pusté v Svatoboicích

uinili a je jemu za jednoho lovka usedlého

v dobrej ddin s jedním lánem rolí, kterejž pla-

tí z toho lánu puol druhej kopy gr. a šest gro-

šuov eských, dali, nynie i na budúcí vné asy
trvaliv a neporušitedln jmína, držána a ode

všech, a zvláš od jmenovaných pevora, kon-

venta a též i druhej strany, nynjšími
[

i f.5

') Za tím petržené slovo Habí -) 3
) Tuk v originále.
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budúcinii jich, zachována byla a to obojí s bu-

dúcími svými s obú stran podlé smlúvy aby

jmli. drželi a toho užívali a užívati mohli a

moc jmli jako jiných svých ddiných statkuov

podlé práva a obyeje markrabství moravského

beze všech lidí všelijakých pekážek; pikazujíce

hajtmanu a najvyšiem komorníku a sudím mar-

krabství moravského, nynjším i budúcím, vr-
ným našim milým, abyste, znajíce k tomu frej-

marku naše jisté povolení a toho potvrzení,

když od téhož pevora a konventu a vejše psa-

ného Václava požádáni budete, to jim ve deky

zemské, ád práva zachovajíc, vložiti a vepsati

kázali bez zmatku a všelikej odpornosti, znajíce

v tom konenú vli naši. Tomu na svdomí pe-

et naši králevskú k listu tomuto kázali jsme pi-

vsili. Dán na Budíne v sobotu po Vyvj šení

svatého kíže [15. záí 1315], léta božieho 15 15,

královstvie našich uherského XXVI. a eského

XLV°.
Poslové od pana Jana z Perštejna, hajtmana

markrabství moravského, dáni ke dekám panu

Janovi, panu Hynkovi, panu Zigmundovi, bra-

tím z Ludanic. synóm pana Václava z Ludanic,

urození páni. pan Jan z Lipého, najvyši maršálek

králevství eského, a pan Hynek Boek z Kun-
státu.

21. Burian Borovský z Borovnej Hemana
z Vojslavic a jeho erby na to na všecko, což má
aneb míti bude i k emuž právo má, pijímá na

právej a jednostajný spolek.

22. Jan ze Mštnic iní mocné poruníky 1

nápadníky statku svého, kterejž nyní má aneb

jmíti bude, dítek svých, paní Elšku. manželku

svú, všakž do jejího stavu promnní, a Jana

eluda z Pálovic a Jana Kusého z Mukodl a

jim toho ví, že nad jeho dítkami vrn a prá-

v uinie.

A,23. iinno Domini 15 17, v pátek den svatého

Havla [16. íjna 1517] držán jest snm v mst
Brn skrze urozené pány, pana Jana z Pern-

štajna, hajtmana markrabstvie moravského, pa-

na Ladslava z Boskovic, najvyšiho komorníka

markrabstvie moravského, pana Voka Povské-
ho z Sovince na míst pana Znaty z Lomnice,

najvyšiho sudieho, a urozeného vládyku Miku-

láše z Bystice, najvyšiho písae; na kterémž

jsú sedli: duostojný v Bože otec a pán, pan Sta-

nislav biskup, pan Jan z Lipého, najvyši maršá-

lek království eského, pan Albrecht z Štern-

berka, pan Jiík z Vlašim, pan Heralt Kuna
z Kunstátu, pan Václav z Lomnice, pan Arkleb

z Boskovic, pan Jindich z Lomnice, pan Jan

z Zerotína, pan Jan z Kunovic, a z vládyk: Mar-

tin Koberský z Drahanovic, Adam z Bakovic,

Proek z Zástizl, lan Kobík z Opatova a Vi-

lém z Víková.

24. Stanislav, z boží milosti biskup olomúcký, f.5v.

s vuolí a rad kapitoly kostela svatého Petra

v Brn Vilémovi z Peritajna, erbóm a ddicóm
jeho své vlastní zbožie a kostela svatého Petra

v Brn ddieství, ves pustu Borovsko, totiž osm-

náste lánuov a šest podsedkuov, s mezemi, s hra-

nicemi, s rolí oranú a neoranú, s lukami, s past-

vámi, s pastvišemi, s lesy, s háji, s chrastinami,

s vodami tekutými i netekutými, s rybnišemi,

s jezery, s ižbami, s lovy, s hony, se všemi užit-

ky a požitky, kterejmiž se kolvk jmény jmeno-

vati mohu, a což k tej vsi a k tm svrchupsaným

lánóm od starodávna píslušelo a písluší a jakž

v svejch mezech a hranicích vymezeno jest a

záleží, nic sob tu ani potomkóm našim, bisku-

pem olomúckým, a kostelu svatého Petra nepo-

zuostavujíce, než to všecko ve deky zemské vklá-

dáme a vpisujeme ku pravému jmní, držení a

k ddinému užívaní.

25. Vilém z Pernštejna Stanislavovi, z boží

milosti biskupu olomúckému, a kostelu svatého

Petra v Brn osmnáste kop groši eských platu

na msteku svém ddiném Bluin s jeho se

vším píslušenstvím ve deky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jich jmní, držení a ddi-
nému užívaní.

26. Jan elud z Pálovic iní mocné poruníky
Kuku z Královejch Lází. manželku svú. Jana

ze Mstnic, Albrechta z Polanky, všeho statku

svého, kterejž mám aneb ješe míti budu. a jim,

svrchupsaným poruníkóm, toho dokonale v-
ím, že statkem mým nad dtmi mými vrn a

práv uiní.

Petrhán a na okraji J[an] z Per[nštejna].

27. Vilém z Víková a na Cetochovicích Jií-

kovi Kropáovi z Nevdomí a erbóm jeho své

vlastní zbožie a ddieství, ves Svonovice s mlý-

nem i se vším, což sem tu držel a požíval, a

pustu ves Zilovice, s lidmi platnými i neplatný-

mi, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s užitky i se všemi požitky a pl-

nými poplatky, s rybníky, rybnišemi, s voda-

mi tekutými i netekutými i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, což k tomu zbo-

žie píslušelo a od starodávna písluší, s mezemi

a hranicemi, tak jakž jsem to sám držel a požíval

i pedkové moji, nic sob tu práva, panství ani

kterého vlastenstvie nezachovávaje, to všecko

vkládám a vpisuji ve deky zemské k jich jmní,

držení a k ddinému požívaní.

Mežován a na okraji Kryštof z B[oskovic].

28. Jan starší z Ludanic a na Jemnici Lidmile

z Šternberka, manželce svj, na puol msteku
]dromicích, na puol vsi Ohrazenicích, na polo-

vici kostelního podací z
1 Jaroniicíeh, což mi se
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stalo na m idmi platnými i neplál

nými i s pivovarem, s rybníky, s lesy, s Inkami.

tekutými i netekutými, - m<

nicemi, coi k tomu panství od starodávna

písluš 'a *** kopách k>

kopu 1 \ groši i"

vému jejímu vinném*

:,r. a VPISUJÍ k svobodnému

Píjemím toho svrchu

psaný, se iním statkem svým, coi mam neb

míti budu.

f.6 2<». Jan, Hynek, Zigmund, brati vlastní z Luda-

:U r< máme ve dekách

,- Hiše, tak jakž nám píslušelo,

právo pevodíme na Jana Celuda : Pár

, i na jeho ddice.

na okraji Jan z Kunovic.

50, ch s Hodic i - svými erby Janovi

a jeho erbóm své vlastní sbožie a d-

svuoj díl v Hodících, v Rosice, v Sta-

jiši i na Lovtín, kterejž mi se po mém otci

I, s lidmi platnými i neplatnými, s rybníky,

s rybnišemi, s potoky, s lesy. s chrastinami,

s chrastišemi, s lukami, s pastvami, s pastviš-

emi, s roli uranu i neoranú, s vodami tekutými

i netekutými. s horami, s doly i s plným prá-

vem a se vším panstvím, nic tu sob ani erbóm

svým práva, panství ani kterého vlastenstvie ne-

pozastavuje ani zachovávaje, v tch mezech a

hranicích, než to všecko, což já tu mám, což

k tomu dílu písluší, jakž listové dílí svdí a

v sob zavírají, to všecko ve deky zemské vklá-

dám ku pravému jmní, držení a k ddinému
požívaní.

íován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

31. Jan Kuneš c Lipniky i s svými erby a

budúcími potomky Jindichovi z Krejku a er-

bóm jeho dvuor s dvory1
), se vsí Lipnikú, dvuor

v Hemani a dvuor v Valtínov, dvory nahoe

psané a ves Lipnikú se vším a všelijakým pí-

slušenstvím, s lidmi platnými i neplatnými, s pla-

ty i s poplatky, s kury, s vajci, s ospy, s robotami,

s rolími oranými i neoranými, s rybníky, s ryb-

nišemi. s lesy. s háji. s chrastinami, s chrastmi,

s doly, s dolinami, s horami, s lukami a vodami

tekutými i netekutými, s hony, s lovy malými i

velikými, s pastvami, s pastvisemi i se vší

zvuolí a panstvím, s tím se vším. tak jakož

v svých mezech a hranicích od staradávna vyme-

zeno jest, tak jakž jsem sám držel a užíval, na

tom sob ini erbóm svým a budúcím potomkem
nic nepozuostavuje žádného práva, panství ani

\lastenství. ani zachovávaje, ve deky vkládám a

ku pravému jmní, držení a k ddinému
.mí.

"í2. Jan s Osean \ s svými erby Matjovi Ven

celikovi Vrchovist a jeho erbóm své vlastní

zbožie a dždieství, jeden díl svuoj v Hodících,

V Rosice, V Stajiši i na Lovtín. klére]': jsem

ml od Oldicha Hodického, s lidmi platnými i

neplatnými, s rybníky, s rybnišemi, s potoky,

S lesy, - chrastinami. S chrastišemi, S lukami,

- pastvami, s pastvišernij s rolí oranú i neoranú,

-. vodami tekutými i netekutými, s horami i S do

h i
-- plným právem a se vším panstvím, nic tu

sob ani erbóm svým práva, panství ani kterého

vlastenství nepozuostavuje ini zachovávaje, v tch

mezech a hranicích, než to všecko, což lá tu mám,

což k tomu dílu písluší, jakž listové dílí svdí

a v sob zavírají, to všecko ve deky zemské vklá

dám ku pravému jmní, držení a k ddinému
užívaní.

"•>. Jihl; s Hodic i s erby svejmi a budúcími f.6v.

potomky Matjovi Vencelikovi z Vrchoviš a

na lieši i jeho erbóm a budúcím potomkóm

? Hodících /tt~ s dvorem poplužným, S pivová

rem, a v tej vsi v Hodicích lidi. kteíž mn a si-

rotkom. dtem nebožíka Václaz'a, bratra mého

nedílného, spolen a nerozdíln na díl pišli jsú,

též ve vsi Rosíce a ve vsi Bezdkov, ve vsi

Stajiši. což jsem kolvk jaké právo ml s tmi

sirotky aneboli V drcení, to sem mocn prodal

s lidmi platnými i neplatnými, s dvory, s rolími

oranými i neoranými, s robotami, s pastvami i

s pastvisemi, s mlýny i s mlýnišemi s osedlými

i neosedlými, s potoky, s vodami tekutými i ne-

tekutými. s rybníky i s rybnišemi, s haltéi,

s lesy, s háji. s chrastinami, s mezemi, s hrani-

cemi, s lovy i se vším právem a panstvím a pí-

slušenstvím, což kolvk k tej svrchupsanej tvrzi

a vsi, a v tch jmenovaných všech a dvoich pi-

jmenovaných lidé. mn a sirotkóm od starodávna")

píslušelo a píleželo a v svých mezech a hrani-

cích zamezeno jest. tak jakž jsem to sám držel a

požíval, nic sob tu ani sirotkóm ani erbóm svým

práva, panství pozuostavuji ani zachovávám bu-

dúcím svým potomkóm, než to všecko ve deky

vkládám a vpisuji k jich jmní, držení a k d-
dinému užívaní.

34. Anna ~ Kamenné Hory Sebestiánovi z Veit-

mile a na Chomutove tvrz a msteko Horní

Kounice s dvorem i s kostelním podacím, s mlý-

nem, ves Medlice, ve vsi Peskocích sedm lov-
ku se vším jich píslušenstvím i s kostelním po-

dacím, v ermánkoricíeh jednoho lovka a ti

lány pusté i s kostelním podacím, ve vsi Šemíko-

*) T. j. s dvory

jmenovanými.

Hemani o ve Valtinov, hned dále ) 1'orig.a. vsi, a v tch jmenovaných všech a dvoich,

lidé mn a sirotkóm, pi jmenovaných, od starodávna.



XIX 1517-1518 159

vících jednoho lovka a ti lány pusté, ve vsi Bo-

roticích jednoho lovka i s tím, což k tomu pí-

sluší, ves pustu Raklcnice, v Dobrej Vod pustej

dvuor s jeho píslušenstvím, ve dšbánických ho-

rách vinohrad pustý jménem Winholcz, s lidmi

platnými i neplatnými, s dvory, poplužím, s rolí

oranú i neoranú, s platy, poplatky, s úroky, de-

sátky obilnými i s jinými robotami, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy,

s háji, s chrastmi, s chrastinami, s luhy, s ryb-

níky, s rybnišemi, s jezery, s vodami tekutými 1

netekutými, s ekami, s potoky, s mlýny, s mlý-

nišemi i se všemi jich užitky a duochody i
1

)

s jiným se vším píslušenstvím, což k tej tvrzi a

msteku i všem svrchupsaným od starodávna

píslušelo jest a písluší, s mezemi, s hranicemi i

se všemi požitky a užitky, kterejmiž jse kolvk
jmény jmenují aneb mohu jmenovati, jakož to

zboží kounické v svých mezech a hranicích od

starodávna záleží a vysazeno jest, se vším plným

právem, panstvím a vlastenstvím, tak jakož jsú

to zboží svrchupsané moji pedkové drželi a po-

žívali a já po nich, sob tu nic ani erbóm svým
a budúcím svým potomkóm práva, panství ani

kterého vlastenství tu na tom zbožie svrchupsa-

ném nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko zbožie ve deky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému ddieství a panství, k jmní a k drže-

ní a k ddinému požívaní.

Meiován a na okraji Lad[isla]v [z Boskovic].

i.? 35. Šebestián z 1'eitmilc Janovi z Petrovce a

jeho erbóm tvrz Horní Kounice s dvorem popluž-

ným, msteko Horní Kounice s kostelním po-

dacím, ves Medlice, ves Peskae, což sem tu ml
a držel, s kostelním podacím, v Šemíkovicích ti

lány, jakž jsme to sami drželi, <Cv ermánkovi-
cích jeden lán osedlý a dva lány pitstá~> '), v Do-

brej Vod dvuor pustý, svrchupsanú tvrz, m-
steko, vsi, dvory s kostelním podacím, se vším

i všelijakým jich píslušenstvím, s platy, poplat-

ky, s desátky všelijakými, s robotami, s rolmi

oranými i neoranými, s lukami, s pastvami, s

pastvišemi, s lesy, s háji, s chrastmi, s chrasti-

nami, s ekami, s potoky, s vodami tekutými i ne-

tekutými, s mlýny, s mlýnišemi. s rybníky, s ryb-

nišemi, s hony, s lovy, s horami i s dolinami i se

vším plným právem a píslušenstvím, což k tomu
od starodávna písluší, a tak, jakž v svejch me-

zech a hranicech vymezeno jest, tak jakž jsme to

sami drželi a užívali, tu na tom na všem sob
ani erbóm svým a budúcím práva, žádného pan-

ství ani kterého vlastenství nepozuostavuje ani

zachovávaje, ve deky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jmní, držení a k ddinému užívaní.

36. Jiík Florstet, komendor v Starém Brn
zákona svatého Jana, na míst pána Strakonic-

kého JMti odpor iním proti tomu vkladu, což

se Horních Kúnic dotýe.

3?./"\nno Domini 1518, druh nedli v puost

[28. února 1518] držán jest snm v mst Brn
skrze urozené pány, pana Jana z Pernštajna,

hajtmana markrabstvie moravského, pana Lad-

slava z Boskovic a na Tebové, najvyšího ko-

morníka, pana Voka Povského z Sovince na

míst urozeného pána, pana Znaty z Lomnice,

najvyšího sudího téhož markrabstvie, a uroze-

ného vládyku Mikuláše z Bystice, najvyšího pí-

sae zemského; na kterémž jsú sedli: duostoj-

ný knz Stanislav biskup a urození páni, pan Jan

z Lipého, najvyší maršálek království eského,

pan Jiík z Vlašim, pan Václav z Lomnice, pan

Arkleb z Boskovic, pan Jindich z Lomnice, pan

Václav Berka z Dube, pan Vilém Kuna z Kun-

státu, pan Petr z Žerotína, pan Jan z Kunovic,

a z vládyk: Albrecht z Bašt, Adam z Bakovic,

Proek z Zástizl, Jan Kobík z Opatova a Vi-

lém z Víková.

38. Zigmund z Ludanic Katein z Vlašim, t.7v.

manželce svj, na vsi Daniboicích s jejím pí-

slušenstvím, což já tu mám, s lesy, s rybníky,

v puol tetím tisíci kopách míšeských, za každú

kopu XXX groši eských poítajíc a za každej

groš VII penz, ku pravému jejímu vnu ve

deky vkládáni, nic sob tu ani erbóm svým prá-

va, panství nepozuostavujíc. Píjemím toho v-
na sám se iním vším statkem svým, kterejž

mám neb jmíti budu.

Mešován a na okraji J[an] z Perfnštejna].

39. Albrecht z Lichtnburka i s svými erby

Artlebovi z Boskovic a jeho erbóm své vlastní a

ddiné zbožie, totižto zámek Vranov s jeho pi-

slušenstviem, msteko Vranov s kostelním po-

dacím, msteko Šatavu, ^msteko Erpurk>*),

msteko Šafov i s kaplú, ves Bekov s kostel-

ním podacím, ves Vracovice se dvorem pustým,

ves Petín i s kaplú, ves Lanov i s kaplú a vsi

pusté: ves Jezeví se dvorem, ves Uuešov, ves

Kímov, ves Telice, ves Pravice, ves ížov,

ves Národníky, ves Pastelce, ves Otoslavice, ves

Vrchní Petín se dvorem i jiné vsi a dvory pu-

sté k tomu panství píslušející, s lidmi platnými

i neplatnými, s kostelními podacími, s dvory po-

plužnými. s rolí oranú i neoranú, s platy, užit-

ky, s robotami, s lukami, s pastvami, s pastviš-

emi, s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrastina-

mi, s rybníky, s rybnišemi, s vodami tekutými

1-
) TouS rukou nad ádkem.

5
) Na okraji Kryštof z B[oskovic].

') S'a okraji: Jan z Kunovic.
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i netekutými, - eku Dyji, s potoky, s mlýny,

s mlýnišemi, s plným panstvím a píslušen

k tm mstekem a všem svrchupsa-

ným píslušelo a písluší, s mezemi a hranicemi,

tky .1 užitky, kterejmiž se kolvk

jmény jmenovati mohu, jakž t

h a hranicích od staradávna záleží a vy-

ít, se vším plným právem, panstvím a

vlastenstvím, a na l ramkostela opravu

a na vrchnost, tak jakž jsem to sám

ival, nic sob ani svým erbóm tu

panství .mi kterého vlastenství

na ti 'in nepozuostavuje, než to všecko ve deky

•ládám a vpisuji ku pravému jmní,

1 ní a k jich ddinému užívaní.

o;i Jan

40. lan, Hynek a Zigmund, bratí vlastní 3

Ludanic, Elšce abatyši i všemu konventu klášte-

ra pustimrského dv kop groši na tom platu,

kderejš ddiný mají na kláštee zábrdovském,

ky vkládají smnu ku pravému jich ddic-

Ství a užívaní.

f.8 41. Jan Vacek z Bezdkova Janovi Miroslav-

skému z Doloplaz ves Radošcice s dvorem, s kos-

telním podacím tu v Radošicích, s mlýnem,

s lidmi platnými i neplatnými, s úroky, s poplat-

ky všelikterakejmi, s rolí oranú i neoranú, s po-

toky, s pastvami, s pastvišemi, s lukami, s cesta-

mi i stezkami, s lesy, s luhy, s chrastinami,

s vrbinami, s horami, s doly, s lovy rybnými i

zvíecími, tak úpln, jako sem to sám držel a

požíval, se vším plným panstvím, právem a pí-

slušenstvím, což k tej vsi a k tomu dvoru od

starodávna písluší, kterejmž koli jménem jme-

nováno býti muož. s mezemi, s hranicemi, jakož

ta svrchupsaná ves v svejch mezech a hranicích

od starodávna záleží a vymena jest. nic sob
ani svejm erbóm ani budúcím na tom žádného

práva, panstvie ani žádného píslušenství ani

kterého vlastenství nepozuostavuji ani zachová-

vám, to všecko vkládám a ve deky zemské vpi-

suji k jmní, držení a ddinému užívaní.

42. Jan Miroslavský z Doloplaz Jana Vacka

z Bezdkova na ves Radošcice i na to na všecko,

což mám a jmíti budu, pijímám na právej

spolek.

43. Jan z Kukvic Janovi z Lipého, najvyšiemu

maršálku králevství eského, a erbóm jeho plat

svj ddiný, kterejž jsem ml desátku vinného

v Ejvanicích, sedm dreilinkuov vína každej rok,

a dva clovky v pedmstí s poplatky a užitky

jich. kterejžto plat svrchupsaný k zámku mému
Rosicím píslušel, to sem všecko prodal a mocí

listu tohoto prodávám, tak jakož jsem to sám

držel a požíval i pedkové moji, nic sob tu ani

erbóm svým a budúcím na tom žádného práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nezachovávaje

.nu pozuostavuje, než 10 sem všecko ve deky

zemské vloSil ku pravému jmní, držení a k jich

ddinému užívaní,

44. /vnuo Domini 1518, v nedli po svatej

Kunhut //.'. záí T518) držáu jest snm v mst
Kin skrze urozené pány, pana Jana /. Pernštaj-

11. 1. najímaná markrabství moravského, pana

Ladslava / Boskovic, najvyšího komorníka, pana

\ oka Povského /. Sovince, najvyšího sudího

markrabství moravského, a urozeného vládyku

Mikuláše / Bystice, najvvšieho písae; na kte-

rémž sou sedli: duostojný knz Stanislav bis-

kup a urození páni. pan Jan z Lipého, najvyší

maršálek království eského, pan Albrecht z

Šternberka, pan Jií z Vlašim, pan Heralt

Kuna z Kunstátu, pan Artleb z Boskovic, pan

Jindich z Lompnice, pan Vilém z Kunstátu,

pan Jan z Kunovic, a z vládyk: Martin Kober-

ský / Drahanovic, Adam z Bakovic, Jan Kobík

2 l ipatova a Vilém z Víková.

45. Martin Sspissar, mštnín jihlavský, i s f.8v.

svými erby a budúcími potomky Jiíkovi Macko-

vi, mštnínu jihlavskému, i jeho erbóm a budú-

cím potomkóm své vlastní zboží a ddieství, svo-

bodné a nezávadné, i všecku svú spravedlnost,

kterúž sem já kolivk jml nebo erbové moji

anebo mám ve dskách zemských sob i erbóm

svým zapsánu, ves Cerekviku Malú, tak eenú,
a polovici vsi Popic, tak eenej, v kraji Jihlav

ském nade vsí ížovem položitej, se vším plným

panstvím a píslušenstvím, což k tm všem od

staradávna písluší, s lidmi platnými i neplatný-

mi, s inžemi, s poplatky, s úroky, s mlýny,

s mlýnišemi, s robotami, s rolí oranú i neoranú,

s rybníky, s rybnišemi, s potoky tekutými i ne-

tekutými, s lesy, s chrastinami, s háji, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s údolím,

což k tm všem mám aneb jml sem, tak a tím

vším obyejem, jako sem toho sám požíval a

držel, nic sob tu ani erbóm svým nepozuosta-

vujíc žádného práva ani kterého vlastenství, než

to všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku

pravému jmní, k držení a k jich ddinému
užívaní.

MeSován a na okraji Jan z Zerolína.

46. /inno Domini 1519, feria II. post Remi-

niscere [21. bezna 1519] držán jest snm v

Brn skrze urozené pány, pana Artleba z Bosko-

vic a na Vranov, hajtmana markrabství morav-

ského, pana Ladslava z Boskovic a na Tebovej,

najvyšího komorníka, pana Voka Povského z

Sovince, najvvšieho sudího téhož markrabství, a

urozeného vládyku Mikuláše z Bystice, najvy-
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šieho písae zemského; na kterémž sou sedli:

duostojný pán, pan Stanislav, biskup olomúcský,

a urození páni, pan Jan z Lipého, najvyší mar-

šálek království eského, pan Albrecht z Štern-

berka, pan Jií z Vlašim, pan Jan z Lompnice,

pan Heralt Kuna z Kunstátu, pan Albrecht z

Lichtmburka, pan Jindich z Lompnice, pan He-

ralt Povský z Sovince, pan Vilém Kuna z Kun-

státu, pan Zigmund z Ludanic, pan Dobeš z Bos-

kovic, pan Jan z Kunovic, a z vládyk: Adam z

Bakovic, Jan Kobík z Opatova, Vilém z Víko-

vá, Volf Hází z Nové Vsi, Burian z Vlnova.

f.9 4?. Václav Pacák z Palavic Prokovi z Zá-

stizl na Ždániciech a Janovi, bratranci jeho, s

Zástizl, a erbóm jejich své vlastní zboží a d-
dicství, ves pustu Ostrovánky s rolí oranú i ne-

oraná, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s le-

sy, s doly, s háji, s vrbinami, s chrastinami,

s kovinami, s ižbami, s mezemi, s hranicemi

i se všemi puožitky a poplatky, tak jakož sem

to sám držel a užíval, se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, jakož ta ves svrchu-

psaná od staradávna v svých mezech ve všech a

v každej zvlášt záleží a jest vymeno, nic

sob tu ani svým erbóm a budúcím svým práva,

panství ani ylastenství nezachovávaje, to všecko

vkládám a ve dsky zemské vpisuji ku pravému

jich jmní a ddinému užívaní.

48. Jindich z Lichtnburka a na Bítov i s

svými erby Adamovi z Bakovic a na Polici i

jeho erbóm své vlastní zboží a ddieství, ve vsí

Kdousov osm podsedkuov, mlýn, kterýž slov

Sirotí, les jménem Kopku s loukou pi témž le-

se ležící, j potokem k témuž lesu a louce píle-

žejícím, nahoe psanú ves. mlýn a les, louku,

potoky se vším a všelijakým píslušenstvím, s

platy, s poplatky, s robotami, s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s le-

sy, s háji, s chrastmi. s chrastinami, s vodami

tekutými i netekutými, s mlýnišemi, s rybništi,

s hony, s lovy i se vším plným právem, panstvím

i píslušenstvím, což k tomu od staradávna pí-

sluší, a tak, jakž v svých mezech a hraniciech

vymezeno jest, a což sem já tu sám jml, držel a

užíval, tu na tom na všem sob ani erbóm svým
práva žádného, panství ani kterého vlastenství

nezachovávaje, než to všecko ve dsky vkládám a

vpisuji ku pravému jmní, držení a ddinému
užívaní.

49. Jakub z Budjovic i s svými budúcími po-

tomky Janovi z Vícenic i jeho budoucím potom-

kem své vlastní ddieství, puol dvoru v Víceni-

ciech s rol! oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s háji i s tím se vším, což k tomu puol dvoru

záleží neb v tch hraniciech, tu sob ani svým
erbóm nic nezachovávaje, než to všecko ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jmní a

k ddinému užívaní.

50. Jan Lechvicský z Zástizl i s svými erby

Zigmundovi z Ludanic a na Veveí tvrz a ves

Želetice s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s mlýny, s mlýniše-

mi, s rybníky, s rybnišemi, s haltéi, s horami

vinnými 1 s vinohrady, s pastvami, s past

mi, s potoky, s vodami tekutými i netekutými,

s lesy, s háji, s chrastinami, s horami, s doly,

s dolinami, s hony. s lovy, s mezemi, s hranice-

mi, tak úpln, jakž to zboží svrchupsané v svých

mezech od starodávna jest vymezeno a v svých

hraniciech záleží, se vším plným právem a pan-

stvím, tak jakž sem to sám držel a požíval, a

zvlášt se všemi puožitky, kterak by koli zvlášt-

ními jmény jmenovány býti mohly, i se všemi

jinými vcmi, což kolivk k svrchupsanému zbo-

ží písluší, nic sob ani erbóm svým a budúcím

potomkóm tu práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozuostavuje ani zachovávaje, než to vše-

cko ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému jm-
ní, držení a ddinému užívaní.

51. Elška z Zástizl Václavovi, Zdekovi, Bit- f.9v.

rianovi, Hynkovi, bratím vlastním z Potenštaj-

na, synóm mým milým, vsi zejména tyto:

<CNmický>1
), Morkuovky, Nesobice. s jich se

vším píslušenstvím, jak sem to sama držela a

požívala, nic sob tu nepozuostavujíc, mocné

dávám a na n své všecko právo pevodím a jim

to ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému jich

jmní, držení a ddinému užívaní.

52. Margeta z eice Jindichu z Náchoda,

manžela svého, pijímám na spolek na všecek

statek svuoj, což jeho mám aneb jmíti budu. i

k emuž bych kde jakú spravedlnost jmla.

53. I\ nno Domini M" V™ XVIIIP, v pondlí

po svatej Kunhut [12. záí 1519] držán jest

snm v mst Brn skrze urozené pány, pana

Artleba z Boskovic a na Vranov, hajtmana, pa-

na Ladslava z Boskovic a na Tebové, najvyšího

komorníka, pana Voka Povského z Sovince,

najvyšího sudího markrabstvie moravského, a

urozeného vládyku Mikuláše z Bystice, najvy-

šího písae zemského; na kterémž jsú sedli:

duostojný v Bože pán, pan Stanislav, biskup olo-

múcký, a urození páni, pan Jan z Lipého, naj-

vyší maršálek království eského, pan Jií z Vla-

šim, pan Jan z Lomnice, pan Albrecht z Lichtn-

burka. pan Dobeš z Boskovic, pan Zigmund z

') Na okraji Jan z Zerotína.
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Ludanic, a /. vládyk: Adam i Bakovic, lan Ko-

bik / Opatova, Burjan i Vinova a Oldich /

Svojková

svého, pijímám na právej spolek

na ti i mám aneb míti budu.

55. Albrecht BUovský s Lichtnburka a na

Hosttmi i s svými erby Janovi ze Mštnic a jeho

erbóm své vlastni zbožie a ddicství, ves

se dvorem poplužným, s lidmi platnými i neplál

nými, s robotami, s platy, poplatky, s rolí "Linu

i neoranú, s luk.uni. s pastvami, s pastvišemi,

. s háji, s chrastinami, s chrastmi, tak jak

svrchupsani zamezeni jsú. s vodami te-

kutými i netekutými, s rybníky, s rybnišemi,

zejména: rybník Stanuovka, erné Bláto, Žebrák,

Dolní Kopanina. Pivovar, Koií Hrádek, Blaž-

kovský, svrchupsanú ves a dvuor s lesy, s ryb

niky i se vším píslušenstvím, právem, pan-

stvím, což k tej vsi a dvoru od starodávna pí-

sluší, tak jakž v svých mezech a hranicích vyme-

jest, to všecko ve deky vkládám a vpisuji.

sem já tu držel a užíval, na tom na všem

sob ani erbóm svým práva žádného ani panství

ani kterého vlastenství nepozuostavuje ani za-

chovávaje, k jejich vlastnímu držení a ddiné-
mu užívaní.

Mežován a nu okraji Kryštof z B[oskovic].

f. 10 56. Zigmund z Ludanic i s svými erby Stibo-

rovi z Vranova a jeho erbóm své vlastní zboží a

ddicství. puol msteka Arklebova se vším jeho

píslušenstvím a panstvím, s rybníky, s lesy, s

háji. s chrastinami, s rolí oranú i neoranú. s In-

kami, pastvami, s pastvišemi, s potoky, s vo-

dami tekutými i netekutými, s horami, s doly,

s úroky, poplatky, se všemi užitky a požitky,

kterejmiž kolvk jmény by mohly jmenovány

býti, s lidmi platnými i neplatnými, s kury,

s vajci, s lovy. s hony, s mezemi, s hranicemi,

jakž to zbožie v svých mezech a hranicích od

dávna záleží a jest vymeno, a tak. jakž

jsem to zbožie sám držel i pedkové moji. nic

sob tu ani erbóm svým práva, panství ani kte-

rého vlastenství nepozuostavuje ani zachovávaje,

než to všecko zboží a panství ve deky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému jich ddicství,

jmní, držení a k ddinému jich užívaní.

5T. My Ludvík, z boží milosti uherský, eský
etc. král a markrabie moravský etc, oznamujem
tímto listem všem, že s dobrým rozmyslem a

s rad vrných našich A- tej smlúv, kteráž se

jest stala mezi urozeným Janem z Pernštejna na

Toz-aoz', hajmanem markrabsv! moravského,

s jednej a velebným knzem Janem a jeho kon-

ventem kláštera našeho Kounic s strany druhej

o Nmiky, ves pustu, která le i pod Pohoí
lieemi. kterážto ves k klášteru našemu kounic

kému píslušela, kleni to pustu Ves knz Jan

i s svým konventem dal svrchupsanému

Janovi z Pernštejna, za kterúšto ves svrchupsa

nu svrchupsaný Jan z Pernštejna dal jest ti

dreilinky vína a tyi vdra, kteíž jmi vydávám
byli z Pravlova každej rok ku klášteru našemu

tebískému, >i t<> na takové/ zpuosob, aby

svrchupsaný Jan z Perštajna i s erby a budúcí-

mi potomk) svými zase /,- klášteru našemu te-

bískému ty ti dreilinky -vína a tyi vdra
z hor bluinských na každej rok vydával, pro

tož my k tej smlúv povolení naše královské1
)

dáváme, ji utvr/ujem a slibujem sami za se i za

budúcí krále eské a markrabie moravské, že

svrchupsam Jan z Perštejna i s erln a budúcími

potomky svými, též svrchupsaný probošt i s

Svým konventem pi tej smlúv zachováni býti

mají na asy budúcí bez naší i budúcích našich,

králuov eských a markrabí moravských, všeli-

jakej pekážky, pikazujíc hajtmanu, komorníku,

najvyšímfu] sudímu markrabství moravského,

nynjším i budúcím, když by od svrchupsaného

Jana z Pernštajna neb erbuov a potomkuov jeho

po ádáni byli, aby jim tento list náš ve deky

zemské byl vložen a vepsán. Tomu na svdomie
peet naši králevskú pivsiti jsme rozkázali

k tomuto listu. Dán na Rudin ve tvrtek po

Zvstování Panny Marie /-'O. bezna iftijj, léta

pán 1 5 17, království našich uherského a eského

druhého.

Tohoto listu vkládaní byli jsú dáni poslové ke

dekám od pana Artleba z Boskovic a na Vra-

nov, hajtmana"). pan Jan z Lipého, najvyší

maršálek králevství eského, a pan Jan z Dú-

bravice na Hrutovicích.

58. Knz Martin probošt i všicek konvent f. 10 v.

kláštera koiiuiekého Janovi z Pernštajna, erbóm

a budúcím potomkóm jeho frejmarkem a smnu
cV.s- pustu Nmiky, kteráž leží pod Pohoelice-

mi, jmenovit puol devátá lánu rolí, lesy i to

všecko, což jsme mli v tej pustej vsi, se vším

jejím právem, panstvím a píslušenstvím i se

všemi užitky a požitky, kterejmiž se jmény jme-

ii' ivati mohu, a což k tomu od starodávna píslu-

šelo a písluší, tak jakž v svých mezích a hrani-

cích záleží a vymezeno jest, tak jakž jsú to

pedkové naši i my také drželi a užívali, nic so-

b na tom práva a panství ani kterého vlasten-

stvie nepozuostavujíc, s rolí oranú i neoranú.

s ekami, s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami,

s horami, s doly, s vodami tekutými i netekutý-

*) Touž rukou nad ádkem. 2
) Touš rukou nad ádkem.
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mi, s pastvami, s pastvišemi, ve deky zemské

vkládáme a vpisujem ku pravému jich jmní a

ddinému užívaní.

59. Jan z Pernštejna i s erby svými knzi

Martinovi proboštu i všemu konventu kláštera

kounického, nynjším i luidúcím, ti dreilinky a

tyry vdra vína, kteréž jsú dávány byly z prav-

lovských desátkuov na Tebí, s tím vším prá-

vem, jakž jsú k Tebíi píslušely a jakž jsú

toho první pedkové i já také užívali, nic sob
na tom ani budúcím držitelem Tebíe práva ani

kterého vlastenství nepozuostavujíc ani zachová-

vajíc, ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich ddieství, jmní, držení a k ddiné-
mu užívaní.

60. Knz Petr opat i všicek konvent kláštera

vilémovského, biskupství pražského, ádu svaté-

ho Benedikta, i s budúcími potomky našimi Ja-

novi z Pernštajna, erbóm i budúcím potomkóm
jeho ves pustu Narvice postúpili jsme a mocí

listu postupujem se vším jejím právem, panstvím

a píslušenstvím, což k tej vsi od starodávna

píslušelo a písluší, tak jakž v svých mezech a

hranicích záleží, totiž s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s háji,

chrastinami, s platy i se všemi užitky a požitky,

kterejmiž se jmény jmenovati mohu, nic sob
ani budúcím potomkóm našim na tom práva,

panství ani kterého vlastenství nepozuostavujíce,

ve deky zemské vkládáme a vpisujem ku pravé-

mu jich ddieství, jmní, držení a k ddinému
požívaní.

61. Jan Petrovský z Hrochova i s erby a bu-

dúcími potomky svými Janovi z Pernštejna, er-

bóm a budúcím potomkóm jeho lidi své v Hruš-

kách ve vsi, kteréi jsem ml od knzi svatomi-

chalských 1

) se vší
5
) spravedlností, jakož jsú to

knží drželi a jakž jsem já to sám držel, se vším

právem, panstvím a píslušenstvím, nic sob tu

erbóm svým ani budúcím potomkóm práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nepozuostavuje ani

zachovávaje, ve deky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jich jmní, držení a k ddinému
užívaní.

1. 11 62. Jan z Lomnice a na Brumov Zigmundovi
z Ludanic a na Veveí a jeho erbóm puol vsi

Knihnic i s kostelním podacím a ves Semtice

s tvrzišem i se vším jejím píslušenstvím a pan-

stvím, s rybníky, s lesy, s háji, s chrastinami,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

pastvišemi, s potoky, s potoinami, vodami te-

kutými i netekutými, s horami, s doly, s úroky,

poplatky i se všemi užitky a požitky, kterejmiž

kolvk ty užitky a požitky jmény mohly by jme-

novány býti, s lidmi platnými i neplatnými, s ku-

ry, s vajci, s lovy, s hony, s mezemi a hranicemi,

v kterejchž kolvk to zboží a ddieství v svejch

mezech a hranicích od starodávna záleží a jest

vymezeno, a tak, jakž jsem to zboží sám držel a

požíval, nic sob tu ani erbóm svým práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nepozuostavuje ani

zachovávaje, než to všicko zboží a panství ve

deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému jejich

jmní, držení a k ddinému užívaní.

Mezován a na okraji Kryštof z B[oskovicj.

63. Knz Pavel pevor i všecek konvent klá

ra svatého Michala v Brn Vilémovi z Pern-

štajna a jeho erbóm s povolením bratra Balcara,

Mendl eeného, pevora a provinciála zem mo-
ravskéj zákona nahoe psaného3

), zboží naše

vlastní ddiné a nezávadné ve vsi pustej Nm-
ikách, kteráž leží pod Pohoelicemi, totiž sedm
lánuov pustých i to všecko, což jsme v tej pu-

stej vsi jmli, s rolí oranú i neoranú, s ekami,
s potoky, s vodami tekutými i netekutými, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s háji,

s chrastinami, s lovy, se všemi užitky a puožitky,

kterýmiž se jmény jmenovati mohu, což k tm
lánóm i tudíž k tomu všemu, co jsme v tej pustej

vsi nahoe psanej jmli, píslušelo a písluší, tak

jak v svých mezech a hranicích od staradávna

vymeno [jest] a záleží, jakž jsú toho pedkové
naši i tudíž my až do si chvíle drželi a užívali,

se vším právem a panstvím i píslušenstvím, nic

sob na tom ani potomkóm našim práva, pan-

ství ani žádného vlastenství nepozuostavujíce ani

zachovávajíce, ve dsky zemské vkládáme a vpisu-

jem ku pravému jich ddieství, jmní, držení a

ddinému požívaní.

64. Jiík z Vilémovic i s svými erby a budú-

cími potomky Bohušovi z Drnovic a na Rájci i

jeho erbóm své vlastní zboží a ddieství, ves La-

žánky s lidmi platnými i neplatnými, s rolí ora-

nú i neoranú, s inžemi, s platy, s užitky, s po-

platky, s lukami, s lesy, s chrastinami, s vodami

tekutými i netekutými i s jiným se vším panstvím

a píslušenstvím, což k tomu od starodávna pí-

sluší, s mezemi, s hranicemi, tak jakž od staro-

dávna v svých mezech a hraniciech záleží a vy-

mezeno jest, tak jakž sem sám držel, sob tu ani

erbóm svým práva, panství ani kterého vlasten-

ství na tom nepozuostavujíc, než to všecko ve

dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddieství,

jmní, držení a ddinému užívaní.

65. Léta Pán 1520 držán jest snm v mst f.ilv.

Brn druh nedli v puost [4. bezna 1520]

*) T. j. od kláštera dominikánského
tem sv. Michala.

koste- 2
) Za tím petržené slovo svú.

3
) Dominikánského.
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pán) . pana Irtleba z Bi >sko\ ic .1

na Vranov, hajtmana markrabství moravského,

pana Ladslava z Boskovic .1 na rebové, najvy-

šieho komorníka markrabství moravského, pana

ivince, najvyšieho sudího, a uro

vládyky Mikuláše z Bystice, najvyšieho písae

zemského; na kterém: sou sedli: duostojnj pán,

l>an Stanislav, biskup olomúcský, pan Jan I
í

pého, najvyši maršálek království eského, pan

Vlašim a na Ousov, podkomoí, pan Jan

inice :i na Broumov, pan Jindich zLomp
nice a na Mezeíí, pan Heralt Povský z -s "-

vince, pan Dob >vic a na erné Udic.

pan Zigmund z Ludanic a na Veveí, pan Vikto-

rin z Zerotína, pan Jan z Kunovic a na l her

ském Brod; a z vládyk: Adam z Bakovic a na

Polici, Jan Kobík z Opatova, Vilém z Víková,

Oldich z Svojkova, Burjan z Vlnova, Volf

1 Vsi.

66. Petr s Sovince Jiieho s Vlašim na Oaso-

v, ujce svého, na své vlastní a ddiné zboží,

na tvrz Doubravici, na msteko Doubravici a

mi vsi Nmice a Kuniky, s jich se vším píslu-

šenstvím, 1 na t<> na všecko, což mám anebo k

emuž právo mám neb jíniti budu, pijímám na

pravý a jednostajný spolek.

67. Jan z Lipého, najvyší maršálek království

eského, iním mocné a otcovské poruníky i dé-

dicuov svých, a by mi je Pán Ruoh které dal, t

nápadníky všeho statku svého, kterýž nyní mám
aneb potom z daru Pána Boha všemohúcieho

jmíti budu. nic nevymieuje. Viléma z Pernštaj-

na na Helfnštajn, Jana a Vojtcha, bratí

vlastní ~ Pernštajna, na takový zpuosob: jestli-

že by Pán Buoh ddice mi dáti ráil, do let jejich

pirozených statek muoj k zpravování a k držení;

pakliby Pán Buoh ddicuov mých smrti uchovati

neráil, tehdy všecek statek muoj, tak jakž

svrchu psáno stojí, pi porunících ddin zuo-

stati má; než toto sob pozuostavuji: jestliže

bych ddicuov po sob nenechal a komu z statku

svého poruil listem na pargamen pod peetí

svú a na svdomí ty dobrých lidí až do patnásti

tisíc, tehdy poruníci moji svrchupsaní aby po-

vinovati byli tomu dosti uiniti.

MeSován a na okraji Kryštof z B[oskovicl.

1.12 68. Ladslaro z Boskovic a na Tebovej Vilémo-

vi z Pernštajna a jeho erbóm zboží své, ves Bo-

huov, ves Poíí, ves pustu Horní Bradlné a ves

Bradlné Dolní, s lidmi v nich platnými i neplat-

nými, s kostelními podacími, s dvory poplužný-

mi, s rolí oranú i neoranú, s platy, s užitky, s ro-

botami, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ho-

rami, s doly, s lesy. s háji, s chrastinami, s vo-

dami tekutými i netekutými, s potoky, s mlýny i

se vším píslušenstvím, což k tm všem od sta

radávna píslušelo .1 písluší, s mezemi, s hráni

cemi, se všemi puožitky a užitky, kterýmiž se

koli jmen) jmenují, jak/ ty vsi \ svých meziech

.> hraniciech áleží a vymezen) smi, se vším pl

ným právem, panstvím a vlastenstvím, tak jako

sem sám to držel a požíval, nu- sob ani svým

erbóm a budúcím potomkóm práva, panství ani

kterého vlastenství nepozuostavuje, než to všecko

ve dsky vkládám a vpisuji ku pravému ddieství,

jmní, drženi a k ddinému užívaní.

69. Hra Wezeíka 1 na miste bratra svého

mladšieho Janovi 1 voi kovi imova a jeho er-

bóm i budúcím potomkóm polovici dvoru pusté

ho. kterýž slov Dubec, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly, s lesy, s háji, s luhy. s chrastinami, s kro

vinami, s lovy. s hony, s éižbanii, s mezemi,

S hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými, s ro-

botami a užitky, požitky i se všemi poplatky,

s ekami, s behy, s rybníky, s rybnišemi, s po-

toky tekutými i netekutými, s jezery i se vším pl-

ným právem a panstvím a píslušenstvím, jakož

toho puol dvora Dubce svrchupsaného od staro-

dávna v svých mezech a hraniciech záleží a jest

vymezeno, nic sob ani erbóm svým ani budúcím

potomkóm práva ani vlastenství nezachovávaje, tak

jakž sem to sám držel, ve dsky vkládám a vpisuji

ku pravému jmní, držení a ddinému požívaní.

"0. Matúš z Šemíkovic pijímám na pravý

spolek syny své Ondru a Jakuba na dvr v Še-

mtkovicích se dvma lány role a se vším jeho pí-

slušenstvím, k emuž 011 tu na tom dv< >e právo má.

71. Sebestián a Volfkank, synové Mathesa

Sspisara z Jihlawy, i s svými erby a budúcími

potomky Jiíkovi Mackovi, jeho erbóm a potom-

kóm své vlastní zboží a ddieství i všecku svú

spravedlivost, kterúž jsme kolivk jmli neb er-

bové naši ve dskách zemských sob i erbóm

svým zapsánu, polovici vsi Popic v kraji jihlav-

ském nade vsí ížovem se vším plným panstvím

a píslušenstvím, což k tej vsi od staradávna pí-

sluší, s lidmi platnými i neplatnými, s inžemi,

poplatky a úroky, s mlýny, s mlýnišemi, s robo-

tami, s rolí oranú i neoranú. s rybníky, s ryb-

nišemi. s potoky tekutými i netekutými, s lesy,

s chrastinami, s háji, s lukami, pastvami, pastviš-

emi, s horami i s oudolím, což k tej vsi máme
aneb jmli jsme, tak a tím vším obyejem, jakož

jsme sami toho požívali a drželi, nic sob tu

ani erbóm svým nepozuostavujíc žádného práva

ani kterého vlastenství, než to všecko ve deky

vkládáme ku pravému jmní, držení a k jich d-
dinému požívaní.

Mežován a na okraji Jan z Zerotína.



KNIHA XX. (XVI.) Z LET 1520-1522





Knihy druhé pána z Pernštejna 1520).

,.Lf. 1 1. .Léta od narozenie Syna Božieho tisícého

ptistého dvatcátého, pi asu svaté Kunhuty [g.

sári i$20~)] v mst Brn držán jest snm skrze

urozené pány, pana Artleba z Boskovic a na

Vranov, hajtmana markrabstvie moravského,

pana Jana z Pernštajna na Tovaov, na[j]vyšího

komorníka, pana Voka Povského z Sovince,

na[j]vyšího sudího téhož markrabstvie, a uroze-

ného vládyku Mikuláše z Bystice, najvyšího pí-

sae zemského; na kterémž jsú sedli: duostojný

pán, pan Stanislav, biskup olomúcký, a uroz[e]ni

páni, pan Jan z Lipého, najvyší maršálek králov-

stvie eského, pan Jií z Vlašim, pan Jan z Lom-
nice, pan Heralt Kuna z Kunstátu, pan Burian

z Valdštajna, pan Jindich z Lomnice, pan Al-

brecht z Lichtnburka, pan Vilém Kuna z Kun-

státu, pan Heralt Povský z Sovince, pan Kryštof

z Boskovic, pan Zigmund z Ludanic, pan Vikto-

ryn z Zerotína, pan Jan z Kunovic, a z vládyk:

Adam z Bakovic, Oldich z Svojkova, Kryštof

Kropá z Nevdomie, Volf Hází z Nové Vsi,

Vilím z Víková a Burian z Vlnova.

2. Margeta z Horru Jana Kotúnskho z Út-
šic, manžela svého, na tvrz Lelekovice se vsí i

s dvorem, s kostelním podacím, na ves Šebrov,

což tu má, i s Obcemi, na ves Nuzíov a na vsi

pusté Kaménku a Srnávku, s jejich se vším pí-

slušenstvím, i na to na všecko, kdež co má aneb

k emuž právo má, pijímá na právej a jedno-

stajný spolek.

I. Iv. 3. Jan z Rožnberka a na Strakonicích, mistr

pevorství eského, knz Jan z Lomnice pevor i

všicek konvent domu strakonického zákona sva-

tého Jana Iherozolimitánského i s budúcími po-

tomky našimi, mistry a zákonníky téhož záko-

na, Vilémovi z Perštejna a na Helfenštejn, jeho

erbóm, ddicóm a budúcím potomkem naše vlast-

ní a ddiné3
) zboží, ves Pibice s kostelním po-

dacím, s lidmi platnými i neplatnými a nezávad-

nými, i s jich vším píslušenstvím, s platy, s po-

platky, jakejmiž koli jmény jmenovány býti mo-
hu, s lesy, s háji, s chrastinami, s luhy, s vrbina-

mi, s lukami, s rolí oranú i neoranú, s mejtem,

s jezery, s vodami tekúcími i netekúcími, s hra-

nicemi, s mezemi, tak jakž to zboží v svejch me-

zech a hranicích záleží a od starodávna vymezeno

jest, jakž jsme to sami jmli, drželi, tu sob ani

našim budúcím potomkóm k zákonu našemu nic

nepozuostavujíc ani zachovávajíc práva, panství

ani kterého vlastenství, než to všecko vkládáme a

vpisujem ve deky zemské k jmní a k ddinému
držení a užívaní.

4. Vilém z Pernštajna na Helfenštejn i s svý-

mi erby a budúcími potomky Janovi z Rožnber-

ka a na Strakonicích, mistru pevorství eského,

a knzi Janovi pevorovi i všemu konventu domu
strakonického zákona svatého Jana Iherozolimi-

tánského i budúcím potomkóm, mistróm a zákon-

níkóm téhož zákona, deset kop groši eských

platíc roního na lidech usedlých a nezávadných

ve vsi naší Hruškách, nic sob tu ani erbóm a

budúcím svým nepozuostavujíc krom tí lov-
ka s platy a s panstvím, kteréž sob pozuosta-

vuji, zejména tyto: Václava s puol lánem, kte-

rejž staví, Vaculu s lánem, Jana Sobotu se dv-
ma podsedky, ten plat svrchupsanej, tak jakž

jsme jej jmli, nic sob tu ini budúcím našim ne-

pozuostavuje ani zachovávaje práva, panství ani

kterého vlastenství, ve deky vkládáme a vpisuje-

me ku pravému jmní, držení a k ddinému
užívaní.

5. Zigmund z Ludanic a na Veveí i s svými

erby Hynkovi z Ludanic a na Rokytnici, strýci

svému, erbóm jeho a budúcím potomkóm své

vlastní a ddiné zboží, ves Damboicc i s kostel-

ním podacím i s tetím dílem desátk vinných,

kterejž na muoj díl písluší, a s tmi vinohrad}',

kteréž se
4
) rozdlávají v rolí, z kterejchž mn

samému desátkové vinní mimo díl píslušejí.

s rolí oranú i neoranú, slukami, s pastvami, s past-

višemi, s horami, s lesy, s háji, s luhy, s chrasti-

nami, s kovinami, s doly, s pahrbky, s lovy, s ho-

ny i se všemi ižbami, s rybníky, s rybnišemi.

s haltéi, s jezery, s potoky, s vodami tekutými i

') Tento nadpis jest nahoe na pední stran prvního,

neíslovaného listu.

!
) Me to však býti 16. záí, protože den svaté Kun-

huty pipadl tohoto roku na nedli a podle ustanoveni

z 24. ervna 1495 (Kameníek v Archivu eském X, str.

.?/,-, týž. Zemské snmy a sjezdy moravské II, str. 2$ —
s chybným datem svátku sv. Kunhuty , 10. záí místo o., —
Brandl, Kniha Drnoz'ská, str. XXXV a 22) mlo právo

brnnské býti držáno tu nedli po sv. Kunhut. Pochyb-

nost, kdy se má snm sejiti, pipadne-li den sv. Kunhuty

na nedli, byla sice rozhodnuta až r. 15-1, ale podle star-

šího zvyku. tak. Se se má sejiti až v nedli pes týden

potom. (Kameníek, Zemské snmy a sjezdy moravské

II, str. 24-25, Brandl. Kniha Drnovská, str. XXXV. se

správným datem o. zái.)

3
) Opraveno touž rukou z ddiného.

4
) Za tím petržená slova v vinohrady.
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utými, s platj penžitými 1 se všemi |inými

itky, kterejmiž bj kolvk

jmény jmenováni býti mohli, 1 se vším

.mi a píslušenstvím a plným právem, jakož

svých mezech

eno, nic tu sob ani erbóm svým a bu-

dúcíra potomkóm práva, panství ani jakého vla-

stenství ne tavuj< && J
;il< '-

.1. to všecko

1 a vpisuji ku pravému jmní,

nému jich požívaní.

B[oskovic].

f.2 i>. Ludanic na Veveí 1 s svými

a Jindichovi s Náchoda a jicli

\ice se vsi, s kostelním podacím,

s mlýny, ves pustu Purmanice, s rybníky, s po-

.
s vinohrady, s perkrechty i s platy 1

vinohradech, s Inkami, s lesy, s háji, s chrastina-

mi, s hony, s lovy, s ižbami, - rob' oranú i ne-

oranú 1 s pustinami i se všemi poplatky a užitky.

kterejmiž by kolvk jmény se jmenovati mohly,

tak jakž jsem to zboží sám držel a požíval a jakž.

v svých mezech od starodávna vymeno jest, nic

in erbóm svým tu panství ani jakého vla-

itví nepozuostavuje, než to všecko1) ve deky

zemsko vkládám a vpisuji ku pravému jmní,

držení a ddinému požívaní.

7. Jindich Doupovec 2 Cist j Studn i na

míst bratra svého mladšího Janovi Petrovskému

z Hr erbóm a budúcím potomkm jeho

své vlastní zbožie a ddieství, tvrz a ves Ustupo-

- dvorem, s vinohrady, s lidmi platnými i

neplatnými, s rol! oranú i neoranú, s lukami.

ivami, s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy,

s háji, s luhy. s vrbinami, S chrastinami, S lovy,

- hony. s robotami, s ekami i S behy, s rybní-

ky, s rybnišemi, s potoky, s vodami tekutými i

netekutými, s užitky a požitky, s mezemi, s hra-

nicemi i se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, jakož to svrchupsané zbožie od sta-

rodávna v svých mezech a hranicích záleží a vy-

mezeno jest, tak jakž jsem to sám držel a toho

požíval, což k tej tvrzi a vsi od starodávna pí-

lo, nic sob ani erbóm svým a budúcím po-

tomkóm práva, panství ani kterého vlastenství

na tom nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jmní, držení a k ddinému požívaní.

Mfezován a na okraji Jan z Zerotína.

8. Risku, abatyše kláštera pustimského, i s kon-

ventem svým Janovi a Hynkovi, bratím vlastním

z Ludanic a na Jemnici, a erbóm jejich tvero

polúlání v Svatoboicích s tím se vším. což k to-

mu písluší, ve deky zemské vkládáme smná ku

pravému jich ddinému držení a užívaní.

«>. Knz Strachota a Hrúee, brati vlastní ze

> svými erby na misie sirotka Bo

hunky .v A'' o mocní porunici Ho

huJovi 8 achtina a jeho erbóm své vlastní zbo-

ží a ddieství, tvrz l.csonicc s dvorem poplužním

tonicemi, s mlýnem, ves pustu Horky,

se vším jich píslušenstvím a panstvím, s ryb

niky. s rybníky, s lesy, s háji, s chrastinami,

s rolí oranú i neorauú. S Sady, S Inkami. S pásl

vanu. s pastvišemi, s potoky, s potoinami, s vo-

dami tekutými i netekutými. s horami, s doly,

s úroky, s poplatky, se všemi užitk} 1 požitky,

jal ejmiž b\ koli jmény ty užitky a požitkymohlj

jmenovány býti. s lidmi platnými i neplatnými,

s kury. s vajci, S lovy, S liony. S mezemi, S hra-

nicemi, kterak kolvk to zbožie a ddieství v

Svejch mezech a hranicích od starodávna záleží

a jest vymezeno, a tak. jakž jsme to zbožie sami

drželi a požívali i pedkové naši, nic sob tu ani

erbóm našim práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozuostavujíce ani zachovávajíce, než to

všecko zbožie a ddieství :v deky zemské vkládá-

me a vpisujem ku pravému jmní, držení a jich

ddinému požívaní.

10. Léta božieho 1522 držán jest snm dru- f.2v.

hú nedli v puost [16. bezna 1522] skrze uroze-

né pány, pana Artleba z Boskovic a na Vranov,

hajtmana markrabstvie moravského, pana Al-

brechta z Lichtnburka na míst urozeného pána,

pana Jana z Pernštajna, najvyšího komorníka,

pana Voka Povského z Sovince. najvyšího su-

dího, a urozeného vládyku Mikuláše z Bystice,

najvyšího písae zemského; na nmž jsú sedli:

dui isti ijný pán, pan Stanislav, biskup olomúcskj ,
a

urození páni, Jan z Lipého, najvyší maršálek krá-

lovstvie eského, pan Vilím Kuna z Kunstátu, pan

Smil z Dúbravice, pan Petr z Sovince, pan Dobeš

z Boskovic, pan Kryštof z Boskovic, pan Vilím

Mládenec z Miliína, pan Viktoryn z Zerotína,

pan Jan z Kunovic, a z vládyk: Jan eloud z Pá-

lovic, Kryštof Kropá z Nevdomie, Znata Ko-

berský z Drahanovic, Vilím z Víková, Burian

Svtlovský z Ylnova a Stibor z Drnovic.

11. Šebestián z Vajtmile a na Chomutov i

s svými erby a budúcími potomky, jakož sem

smnu a frejmark uinil na povoleni krále JMli

s velebným knzem Pavlou, opatem kláštera

loueského, a jeho konventem na jejich ddinú
ves eské Borotice a lidi, které jsú jmli v Kí-
dlovicích, se vším jejich píslušenstvím krom
kostelnieho podací, na mé vlastní a ddiné m-
steko Rausenpruck a na lidi, kteréž sem ve vsi

Vrbovci jml, též se vším jejich píslušenstvím,

') Za tím petržené slovo jsme. 2
) V orig. z Ertišovic.
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protož já, svrchupsaný Šebestián, i s svými crhy

své vlastní a ddiné zboží, msteko Rausttr

pruck i s platem, kterýs sem tu na dvoe pnl, i

s lidmi, kteréž sem jml ve vsi Vrbovci, se vším

jejich píslušenstvím a panstvím, s lidmi platnými

i neplatnými, s úroky, s lukami, s rolí oranú i

neoranú, s lesy, s háji. s chrastinami, s luhy,

s ekami, s potoky i s rybníky, s horami, s doly

i se všemi mezemi a hranicemi i s mýtem, tak

jakž to zboží v svých mezech a hranicích od sta-

radávna záleží a vymezeno jest, tak jak sem toho

sám po pedcích svých v držení a užívaní byl, nic

sob tu ani erbóm a budúcím svým na tom zbo-

ží práva, panství ani kterého vlastenství nepo-

zuostavuje ani zachovávaje, než to všecko ve

dsky vkládám knzi opatovi klášteru loucského a

jeho konventu nynjšímu i budúcímu na vnost
za již psanú ves eské Borotice a za ty lidi, kte-

réž jsú jmli v Kídlovicích, krom kostelního

podací, ku pravému jmní, držení a k ddinému
užívaní, a jestliže by mn to neb erbóm mým kde

ve dskách svdilo, toho se tímto vkladem odí-

kám.

f.3 12. Knz Jan, opat kláštera loucského, i

s svým konventem nynjším i budúcím smnu a

frejmarkem, jakož jest smnu a frejmark uinil

na povolení krále JMti velebný knz Pavel opat,

pedek náš, ^ urozeným pánem, panem Šebestiá-

nem z Vajtmile na Chomutov na jeho ddiné
msteko Rausnpruck s platem, kterýž tu na

dvoe jml, i na lidech, kteréž ve vsi l 'rbovci jml,

se vším jejich píslušenstvím, na naši vlastní a

ddinú z'es eské Borotice a lidi, které jsme jmli
: Kídlovicích, též se vším píslušenstvím krom
kostelnieho podací, protož my jemu, my Jan, opat

svrchupsaný, i s svým konventem, nynjšími i

budúcími. své vlastní a ddiné zboží, ves eské
Borotice i s lidmi, které jsme jmli ve vsi Kídlo-

vicích, se vším píslušenstvím a panstvím, s lid-

mi platnými i neplatnými, s úroky, s lukami, rolí

oranú i neoranú, s desátky všemi krom drobného,

kterýž bére knz kídlovský, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s ekami, s luhy, s potoky, s rybníky,

s horami, s doly i se všemi mezemi a hranicemi i

duochody, tak jakž to zboží v svých mezech a hra-

nicích od staradávna záleží a vymezeno jest, tak

jakž jsme sami toho po pedcích našich v držení

a užívaní byli, nic sob tu ani budúcím svým na

tom zboží práva, panství ani kterého vlastenství

nepozuostavuje ani zachovávaje, krom kostelnie-

ho podací, než to všecko panu Šebestiánovi

z Vajtmile a jeho erbóm nynjším i budúcím na

vnost ve dsky zemské vkládáme ku pravému

jmní, držení a k jich ddinému užívaní.

13. My Ludvík, z boží milosti uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král a markrabie mo-
ravský, lucemburské a slezské kníže a lužieský

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem, že

jest nám oznámil urozený Šebestián z Vajtmile a

na Chomutov, vrný náš milý, kterak í veleb-

ným Pavlem opatem a vším konventem kláštera

loucského frejmaril a smnu udlal mstekem
svým Raysnpruckem s jeho píslušenstvím a lid-

mi, kteréž ve vsi Vrbovci jml, na jich vsi Mo-
ravské Borotice a louky, kteréž sou pi tej

a lidi v Kídlovicích, se vším jejich píslušen-

stvím, tak jakž to všecko listové zprávní v sob
drží a zavírají, pi tom nás týž Šebestián prose,

abychom k takové smn povolení naše dáti a

toho potvrditi ráili. K takovéžto prosb pro

služby jeho, kteréž nám inil a initi rád chce,

naklonni jsúce a zprávu majíc, že také otec náš

najmilejší, král Vladislaz' JMt slavné pamti, k

tomu prvé povolil, protož s dobrým rozmyslem,

naším jistým vdomím, mocí královskú v echách

a jakožto markrabie moravský povolili jsme k

nahoe jmenované smn a tímto listem povolit-

jem, potvrzujíce toho všeho, jakž v listech zpráv-

ních napsáno a vysloveno jest, chtíce tomu ko-

nen, aby to s obú stran na vné budúcí asy
stále a nepohnut bez perušení trvalo a zachová-

no bylo, a to bez naší, budúcích našich, králuov

eských a markrabí moravských, i jiných všech

lidí všelijakých pekážek a odporností, pikazu-

jíce hejtmanu a najvyšiemu komorníku a sudím

markrabství moravského, nynjším i budúcím,

vrným našim milým, když koli za to požádáni

budete, abyste to ve dsky zemské vložiti a ve-

psati rozkázali, vdúc v tom konenú vuoli naši a

jinae toho neiníce. Tomu na svdomí peet naši

královskú k listu tomuto rozkázali jsme pivsiti.

Dán na Budíne ve tvrtek den svatého Tomáše

[29. prosince 151c)]
1
), léta božieho tisícieho pti-

stého dvadeátého, království našich uherského a

eského tvrtého.

Poslové tohoto listu ke dskám dáni od pana

Artleba z Boskovic, hajtmana markrabství mo-

ravského, pan Petr z Sovince na Doubravici, pan

Jan z Kunovic a na Brod Uherském.

14. Zigmund z Ludanic a na Veveí Katein
z Vlašim, manželce svj vlastní, k jejímu pravé-

mu vnu na vsi Semticích a na vsi Knihnicích

a na vsi Chuicích i na jich vším2

) píslušenstvím

puol tinásta sta kop groši na penzích bílých

•i V orig. sice 1520, ale tvrtek a léta panování, ítaná
od smrti krále Vladislava (13. bezna 1516), ukazuji, že

se tu rok 1520 poítal od 25. prosince r. 1519.

5
) Toto i další slovo tak v originále.
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vkládám a ve deky zemské vpisuji .1 toho vna
píjemím se >;im iním se vším statkem svým,

kterýž mám a jíniti budu.
.; >u> <>A->,)M Krystol B[oskovic] >j pod

m a jinou rukou, lými inkoustem

jjko . podpis, pipsáno Toto vino Kateiny
1 panského .1 na list

pevedeno.

f. ~\. 1^. 5 estián z Vajtmiie na Chomutov i

mi crhy Markvartovi Valecskému z Mirova

a mi Miroslavi, erbóm a potomkóm jeho Šest lá-

nuov ve vsi Damnici sám od sebe, od erbuov a

budúcich potomkv svých své všecko právo a

ddiestvi i panství na tch šest lánuov, což sem

tti sám držel a požíval po pedcích svých a co

k tm lánóm písluší a od staradávna píslušelo,

s platy, poplatky, rolí oranú i neoraná, s Inkami,

s pastvami, se vším píslušenstvím, což od staro-

dávna k nim, k tm lánóm, píslušelo a písluši,

nic sob tu ani erbóm a budúcím potomkóm

svým práva, panství ani kterého vlastenství 11c-

pozuostavuje ani zachovávaje, to všecko ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jmní,

držení a k ddinému užívaní, a jestliže by mn
to neb erbóm mým kde ve dskách svdilo, toho

se tímto vkladem odíkám.

16. Markvart Valecský z Mírová a mi Miro-

slavi i s svými erby Šebestiánovi z Vajtmiie a

na Hrušovanech a jeho erbóm a potomkóm své

vlastní zboží a ddiestvi, totižto jednu tetinu

v Mackovicích a druhá tetinu v Nhnecských

Boroticích, tak jakož sem to sám držel a požíval

po pedcích svých, s lidmi platnými i neplatný-

mi, s pustinami, s úroky, s inžemi, poplatky,

robotami, s rolí oranú i neoranú, s Inkami, s vo-

dami s tekutými i stojecími, s toky vodnými i všeli-

jakými puožitky a užitky i s jiným vším píslu-

šenstvím, což k tm tetinám od starodávna pí-

slušelo a písluší, s mezemi, hranicemi, tak jakož

ty tetiny v svých mezech a hranicích od staro-

dávna záleží a vymeny sou, se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, tak jakož sem

sám a pedkové moji drželi, požívali, nic sob
práva, panství ani kterého vlastenství nepozuo-

stavujíc na tch tetinách a jich píslušenství, ne-

zachovávajíc ani pozuostavujíc svým erbóm ani

svým budúcím potomkóm, než to všecko vkládám

a ve dsky zemské vpisuji ku pravému jmní, drže-

ní a k ddinému užívaní.

17. František Khamar, mštnín brnnský,

Stefanovi Kharnarovi, bratru svému, a jeho er-

bóm a budúcím potomkóm své vlastní zboží a

ddiestvi, totižto tvrz ekovice, ves ekovice
s kostelním podacím, s lidmi platnými i neplat-

nými, s rolí oranú i neoranú, s dvorem popluž-

ným, s robotami spravedlivými, s lukami, pastva-

mi, pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, kovinami, 5 lovy. s hony, 5 Hžba-

mi. s rybníky, s rybnišemi, s vinnými horami,

s mlýnišemi, s vodami tekutými i netekutými i

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, s mezemi, s hranicemi, tak jak/ to zboží

svrchupsané v svých mezech a hranicích záleží a

vysazeno jest. nu- sob tu na tom zboží žádného

práva, panství ani kterého vlastenství nepozuosta-

vuje .nu zachovávaje, než to všecko zboží svrchu-

psané ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jmní, držení a k ddinému užívaní.

Annu18. /~Y nno Domini 15^2. pi asu svaté f.4

Kunhuty / 1 5. záí 1522] drž.án jest snm
v mst Brn skrze urozené pány, pana Artleba

/ Boskovic a 11:1 Vranov, hajtmana, pana Jana

/. Pernštejna, najvyšieho komorníka, pana Voka
Povského z Sovince, najvyšieho sudieho mar-

krabství moravského, a urozeného vládyku Mi-

kuláše z Bystice, najvyšieho písae zemského;

na kterémž sou sedli: duostojný pán Stani-

slav, biskup olomúcský, urozeni páni, pan Jan

z Lipého, najvyší maršálek království eského,

pan Heralt Kuna z Kunstátu, pan Albrecht

z Lichtnburka, pan Burian z Valdštejna, pan

Jindich z Lompnice, pan Vilém Kuna z Kun-

státu, pan Heralt Povský z Sovince, pan Smil

z Doubravice, pan Dobeš z Boskovic, pan Jan

z Šternberka, pan Petr z Sovince, pan Vilém

Mládenec z Miliína, pan Kryštof z Boskovic,

pan Jan z Kunovic, a z vládyk: Jan elud z Pá-

lovic, Kristof Kropá z Nevdomí, Znata Kober-

ský z Drahanovic, Vilém z Víková, Bohuše

z Drnovic, Burian Svtlovský z Vlnova.

19. Jindich z Lichtnburka i s svými erby Ar-

tlebovi z Boskovic na Vranov, hejtmanu mar-

krabství moravského, jeho erbóm a budúcím po-

tomkóm své vlastní zboží a ddiestvi, totiž m-
steko Šítary se dvorem, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly-, s lesy, s háji, s chrastinami, s lovy, s ho-

ny, s mezemi a hranicemi, s lidmi platnými i ne-

platnými, s robotami, s oužitky a puožitky, s e-

kou Dyjí, s behy, s rybníky, s rybnišemi, a

zvlášt s rybníkem Žebrákem, s potoky, s vodami

tekutými i netekutými i se vším jiným právem,

panstvím a píslušenstvím, jakž to svrchupsané

zboží v svých mezech a hraniciech záleží a vy-

mezeno jest, a tak, jakž smlúva mezi námi o to

uinná v sob šíe ukazuje a zavírá, i s kostel-

ním podacím, tak jakož sem to sám držel a toho

užíval, nic sob ani svým erbóm a budúcím po-

tomkóm práva, panství ani kterého vlastenství

nepozuostavuje ani zachovávaje, než to všecko ve

dsky zemské vkládá a vpisuje ku pravému jmní,

držení a ddinému požívaní.
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20. Ludvik Zajíma z Kunstátu a na kláštee

svatého 1'rokopa*) i s erby svými Janovi z Pern-

štejna na Tovaov, najvyšímu komorníku mar-

krabství moravského, erbóm a budúcím potom-

km jeho své vlastní a ddiné zboží, totiž ves

Váli s dvorem a s poplužím, ves Vilcmovice,

ves Plešice, se vším a všelijakým jich píslušen-

stvím, s platy, poplatky, s robotami, s kury. s

vajci, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s lesy, s chrastmi, s chrastina-

mi, s háji, s horami i s dolinami, s vodami teku-

tými i netekutými, s jezery, s mlýny, s mlýniše-

mi, s rybníky, s rybniši, s hony, s lovy, s ižba-

mi i se vším plným právem a panstvím a píslu-

šenstvím, kteréž k tomu zboží a panství od sta-

rodávna písluší, a tak, jakž v svých mezech a

hraniciech vymezeno jest, a což jest tu nebožík

pan Hynek Boek z Kunstátu sám držel a toho

užíval, na tom na všem sob ani erbóm svým
práva žádného ani kterého vlastenství nepozuo-

stavuje, než to všecko ve dsky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jejich ddinému držení a

užívaní.

Mfežován o na okraji K[rystof] z B[oskovic].

f.4v. 21. Anna z Bakovic Viléma Kunu z Kunstá-

tu, manžela svého, na tvrz a ves Polic'') se vším

a všelijakým píslušenstvím i 'na to na všecko, k

emuž kde jaké právo mám a což nyní mám
aneb ješt jmíti budu, pijímám na pravý a jedno-

stajný spolek. Poslové ke dskám od pana Artleba

z Boskovic, hajtmana markrabství moravského,

dáni pan Jindich z Lompnice a pan Jan starší

z Šternberka.

22. Margeta z Bakovic Bcrnharta z Žerofína

na Devohosticich, manžela svého, na to na vše-

cko, což má aneb k emuž právo má aneb jmíti

bude. pijímá na pravý a jednostajný spolek.

23. Anežka ze Mštnic Mikuláše Klouzala

z Rynarce, manžela svého, pijímám na pravý

spolek na to všecko, což mn na tvrzi a vsi Sy-

rovicích a Pauliciech s jich píslušenstvím po Ja-

novi ze Mstnic, otci mém, náleží, a na to, což

nyní mám aneb ješt jmíti budu. Poslové ke

dskám od pana Artleba z Boskovic, hajtmana,

pan Albrecht z Lichtnburka a pan Petr z Sovince.

24. Jindich z Lichtnburka a na Bítov i s svý-

mi erby Zdekovi a Burianovi, bratím z Vald-

štejna, a erbóm jejich své vlastní a ddiné zboží,

totižto msteko Budjovice Moravské i s tím

rychtástvím, kteréž k témuž msteku písluší,

totižto Malá Vésku a Nmecskou Ves, ves He-
manice, les puol Ochoze, les Kosovu, louku, kte-

ráž slov Královna, nahoe psané msteko, vsi,

lesy, luky se vším a všelijakým píslušenstvím,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s mlý-

ny, s mlýnišemi, s potoky tekutými i netekutými,

s rybníky, s rybnišemi, s horami, s dolinami,

s lesy, s háji, s chrastmi, s chrastinami, s vrbina-

mi i se všemi platy, poplatky, s ospy, s závrným,
s kury, s vajci, s majty i se všemi vinami3

) i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

tak jak svrchupsané to msteko, vsi, lesy, luky

v svých mezech a hraniciech od starodávna záleží

a vymezeno jest, nic sob, erbóm ani budúcím po-

tomkem svým na tom na všem nepozuostavuje

ani vymieuje, než to všecko ve dsky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddinému držení a

užívaní.

Mfežován a na okraji Jan z Žerotína.

25. Anna z Rudolce pijímám na pravý spolek

Beneše a Ctibora z Vranova, syny své, a jich

erby na tvrz Rudolec, ves Rudolec i na to na

všecko, což mám neb jmíti budu.

26. Václav Divek z Poepic Elšce z Osean,
manželce svj vlastní, ku pravému jejímu vnné-
mu právu vkládá a vpisuje její vno ve deky

zemské, puol tetího sta zlatých uherských, na

vsi Louce a na jejím všem píslušenství ku pra-

vému jejímu vnnému právu; a píjemím toho

vna sám se iním vším statkem svým, kterýž

mám aneb jmíti budu.

2?. Václav Dílniek z Poepic iním mocné po-

runíky otcovské, pana Jindicha z Lichtnburka

a na Bítov, pana Hynka z Ludanic, Jana elou-
da z Polovic a na Budkov, dítek svých a statku

svého všeho, kterýž mám a jmíti budu, tímto

zpuosobem, aby paní Elška z Osean, manželka

má milá, do stavu svého promnní s dítkami

mými od pán poruníkuov mých poctiv chována

byla na statku mém, a jestliže by Apolon, dcei

mej, Pán Buoh let rozumných dojíti dáti neráil,

aneb tm dítkám, kteréž by nám ješt Pán Buoh

popíti ráil, tehdy aby jí, paní Elšce, páni po-

runíci moji tisíc zlatých dali a ostatkem statkem

mým spravedliv se rozdlili; a Mandalen, dcei

mej, kterúž má Bohuše Hrubicský z achtína,

aby dali a vydali z statku mého padesáte zla-

tých, a tím ji oddluji a odluuji všeho statku

svého, nic víc jí v tom na statku svém nepozuo-

stavujíc než tch padesát zlatých, a jiné všecko

pánóm poruníkóm svým dávám a poruím na

zpuosob svrchupsaný.

Mfežován a na okraji Jan z Kunovic vymazal sem

tento vklad na nález panský léta 1524.

28. Bohuše z achtína na míst Mandaleny

z Poepic, manželky svj a dcery Václazva Div-
ka, iní odpor tomu vkladu nahoe psanému.

*) Sázavském.
2
) Tak v originále.

3
) T. j. pokutami.
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f. 29, - svými erb) Bohunct

tni ddicst\ i .1 zboží, totižto

vojím poplužím,

s r.«li. í místekem F kostelním poda-

cím "i J-.if/v. t>« P«t-

•

j
vsi vrchnost panství,

n lán, na tom vrchnost panství,

i tón, na tom vrchnost panství,

s kostelním podacím, ves pustu

ram, : es pustu

mi tu nále

pustu Hrbov a ves pustu < hh ov,

sto:-, ves íky, ves Omice

kostelním podacím, ves pustu Buko-

. ves pustu Kominec, v Zajeím desátek vin-

ný, který mn píleží a písluší, a tak svrchu

psaný zámek Rosice, msteko a vsi s rolí oranú

i neoranú, S Inkami, s lidmi platnými i neplatný-

mi, s platy, s poplatky, s kury, s vajci. s ospy

obilnými, s majty i se všemi užitky a puožitky,

kterýmiž se jmény jmenovati mohu, s pastvami,

s pastvišemi, s ekami, s potoky, s behy, s vo-

dami tekutými i netekutými, s rybníky, s ryb-

ništi, s jezery, s mlýny, s mlýnišemi, s lesy, s há-

ji, s chrastmi, s chrastinami, s vrbinami, s hora-

mi, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony, s lovy,

s ižbami, s hranicemi, s mezemi, tak jakož to

svrchupsané zboží od staradávna v svých mezech

a hraniciech záleží a vymezeno jest. se vším pl-

ným právem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž

sem to sama držela a užívala, nic sob tu ani

erbóm svým práva, panství ani kterého vlasten-

ství na tom nepozuostavujíc ani zachovávajíc,

než to všecko ve dsky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jmní, držení a ddinému požívaní.

50. Kateina z Kukvic pijímám na pravý a

jednostajný spolek Zigmunda z Mírová, manžela

svého, na to na všecko, což mám anebo jmíti budu.

31. Bohuše z echtína Mandalen z Poepic,

manželce své vlastní, na vsi Lomech se vším pí-

slušenstvím ku pravému jejímu vennému právu

tisíc zlatých uherských vkládá a vpisuje. Píjem-

ím sám se iní vším statkem svým, kterýž má
neb jmíti bude.

32. Hanuš a Šepán, bratí vlastní, synové n-
kdy Václava Ebrhartle, mštnína msta Jihlavy,

s svými erby a Johannes Pod lúbami a Augu-

stin Fridúš, obyvatelé msta Jihlavy a nahoe
jmenovaného Václava Ebrhartle, nebožtíka, jeho

pozuostalých tech sirotkuov, Matúše, Valentina

a ehoe mocní poruníci, na míst jich i pro je-

jich dobré a užitené, kteiež ješt let nemají, Ji-

íkovi Mackovi, mštnínu jihlavskému, jeho er-

bóm a budúcím potomkm své vlastní zboží a

ddieství, svobodné a nezávadné, i všecku spra-

vedlnost, kterúž my a bratí naši, kteíž ješt let

svých došlých nemají, jsme jmli a erbové naši,

anebo ve dskách zemských, i erbóm svým, za-

psánu máme, polt i
•

. tak eenú,
.-• kraji jihlavském pološitú, se \sim plným pan-

stvím a píslušenstvím, což k bej vsi od staro

dávna písluší, s lidmi platnými i neplatnými,

s inžemi, s poplatky, s ouroky, s mlýny, s mlj

nišemi, s robotami, s rolí oranú i neoranú,

s rybníky, s rybnišemi, 5 potoky tekutými i ne

tekutými, S lesy, S chrastinami, s háji, s Inkami,

s pastvami. S pastvišemi, s horami. S OUdolím,

COŽ k tej vsi máme a jmli jsme, tak a tím vším

obyejem, jakož jsme toho sami požívali a drželi,

nic sob tu ani erbóm svým nepozuostavujíc žád-

ného práva ani kterého vlastenství, to všecko ve

dsky zemské vkládáme a vpisujem ku pravému

jmní, držení a jich ddinému požívaní.

Mešován o na okraji Jan z Zerotína,

33. Jiík Z 1 lodic Vítovi 3 I lodic, bratru své- f.5v.

mu, a jeho erbóm rybník Vondrovský s mlýnem,

rybníek Svrkovský a ten malý nad tím pustý

rybníek, pustý rybník Hamerský, osm lovku
v Hodících osedlých, jednoho lovka v Rosice

a dva lány pustá a dra lovky v Stajštích a dva

lovky v Bezdkov, s lesy, s lukami, s rolí ora-

nú i neoranú, s jich všelijakým píslušenstvím,

tak jakž list náš dílí v sob to šíe okazuje a za-

vírá, ve cky zemské vkládám a vpisuji, nic tu so-

b, erbóm a potomkóm svým nepozuostavujíc.

34. Šimon Požár z Pohoílek i s svými erby

Ondejovi z Vraclavic, erbóm a budoucím potom-

kóm jeho své vlastní zboží a ddieství, puol dvo-

ra v Pohoílkách s tím se vším, jak sem sám

držel a užíval a co od starodávna k tomu puol

dvoru písluší, tak jak sem toho sám v držení a

užívaní byl, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, s hony, s ižbami, s mezemi, s hra-

nicemi, s užitky, puožitky a se všemi poplatky,

s ekami, s beh}-, s rybníky, s rybnišemi, s po-

toky tekutými i netekutými, s jezery i se vším

plným právem, tak jakž toho puol dvora v svých

mezech a hraniciech záleží a jest vymeno, nic

sob tu práva, panství ani kterého vlastenství ne-

zachovávaje, to všecko vkládám a vpisuji ve dsky

zemské, svobodné a nezávadné, ku pravému d-
dinému držení a užívaní, a jestliže by mn kde

ten svrchupsaný dvuor ve dskách svdil, toho

se tímto vkladem odíkám.

35. Jan Plzák starší ze Zdenína a Vilém z Ví-
ková na míst jiných rukojmí, kteiež jsme za

Víta z Králic, podlé nálezu panského Janovi z

Pernštejna, erbóm a potomkóm jeho msteko
Mohelno, což tu Vít ml a což k tomu písluší od

starodávna, i s kostelním podacím, s puol dvo-

rem i s mlýny, ves Lhánice, což tu jml a co

k tej vsi od starodávna písluší, ves Kladoruby,
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což tu jml a což k tej vsi písluší od starodávna,

ves Kramolno, což tu jml a což k tomu od sta-

rodávna písluší, ves Bezník, což tu ml a což

k ní od starodávna písluší, i s kostelním poda-

cím, ves Kuroslepy, což tu jml a což k tomu

písluší, ves Popvky, což tu jml a což k tomu

od starodávna písluší, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolmi oranými i neoranými, s inže-

mi, s platy, s užitky, s poplatky, s mlýny i s tím

platem, kterýž jest jml na mlýnech, s lukami,

s lesy, s chrastinami, s vodami tekutými i nete-

kutými i s jiným se vším panstvím a píslušen-

stvím, což k nadepsanému msteku Mohelnu a

tm všem od starodávna píslušelo, s mezemi,

s hranicemi, tak jakž to msteko nahoe psané

a vsi zejména nahoe psané od starodávna

v svých mezech a hraniciech zálež! a jsú vyme-

zené, tak jakž jest Vít z Králic sám držel, žád-

ného práva, panství ani kterého vlastenství na

tom msteku a na všech nezachovávajíc ani po-

zuostavujíc, to všecko ve dsky zemské vkládáme

a vpisujem ku pravému jich jmní, držení a d-
dinému užívaní.

MeSován a na okraji Kryštof z Boskovic na míst

pana Arkleba z Boskovic, najvyšího komorníka markrab-

ství moravského.

56. Jan z Pernštejna i s svými erby Václavovi

z Lompnice na Xámši, erbóm a budúcím po-

tomkem jeho ves Jedov i s mlýnem, kterýž jest

u Jedová, i s mlýnem, kterýž slov Martinkov-

:ký, nad Bezníkem, se vším jejich píslušen-

stvím, s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými

i neplatnými, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

s vodami tekutými i netekutými, s ekami, jeze-

ry, s mlýny, s mlýnišemi, s potoky, s lesy, s háji,

s chrastinami, s horami, s doly, s dolinami,

s hony, s lovy, s mezemi, s hranicemi, tak jakž

svrchupsaná ves Jedov i s tím mlýnem nad Bez-
níkem od starodávna vymezena [jest] a v svých

hraniciech leží, se vším plným právem a panstvím,

tak jakž sem to sám držel a toho požíval, se vše-

mi puožitky i se všemi jinými vcmi, což koli

k tomu k svrchupsanému zboží písluší, nic sob
ani erbóm svým an i budúcím potomkem tu prá-

va, panství ani vlastenství žádného nepozuosta-

vuje ani zachovávaje, než to všecko ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji k jich ddinému držení a

užívaní.

37. Václav z Lompnice a na Námši i s svý- f.6

mi erby Janovi z Pernštejna, erbóm a budúcím

potomkóm jeho ve vsi Tasovicích, což sem tu

jml, ve vsi Hodonín, což sem tu jml, ve vsi

Oujezdeku, což sem tu jml, s jejich se vším

píslušenstvím, s rolí oranú i neoranú, s lidmi

platnými i neplatnými, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s vodami tekutými i netekutými.

s jezery, s mlýny, s mlýnišemi, s potoky, s lesy,

s háji, s chrastmi, s lovy, s hony, s horami,

doly, dolinami, s mezemi, s hranicemi, tak jakž

to svrchupsané zboží od starodávna vymezeno

jest a v svých hraniciech leží, se vším plným

právem a panstvím, tak jakž sem to sám držel a

toho požíval, se všemi puožitky i se všemi jinými

vcmi, což koli k tomu svrchupsanému zboží pí-

sluší, nic sob ani erbóm svým ani budúcím po-

tomkóm práva, panství ani vlastenství žádného

nepozuostavujíc ani zachovávajíc, než to všecko

ve dsky zemské vkládám ku pravému jejich d-
dinému držení a užívaní.

38. Vít z Hodic Barboe z Tamfaldu, manžel-

ce své vlastní, na tom na všem, co v Hodících,

v Rosiece, v Bezdkov, v Stajšti má, ku pra-

vému jejímu vtrnému právu dv st a pít a

dvadceti kop groši na penziech ve dsky vkládá

a vpisuje. Píjemím sám se iní vším statkem

svým, kterýž má aneb jmíti bude.

39. Jan Kovák z ikova Janovi Lhotskému

z Jablonného, erbóm i budúcím potomkóm jeho

své vlastní zboží a ddicství. dvuor svuoj vlastní

tu ve Zhoi, na kterémžto dvoe sedl jest ddek
muoj Martin Novák, s rolí oranú i neoranú, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s chrastinami.

s horami, s doly, s mezemi, s hranicemi i se vším

píslušenstvím, což k tomu dvoru od starodávna

píslušelo a písluší, se všemi puožitky a užitky,

kterýmiž se koli jmény jmenují, tak úpln a do-

cela, jakož sem to sám držal a užíval, nic sob

na tom ani svým erbóm a budúcím práva ani

kterého vlastenství nepozuostavujíc ani zachová-

vajíc, to všecko ve dsky vkládám a vpisuji, svo-

bodné a nezávadné, k jmní, držení a užívaní, a

jestliže by mn nahoe psaný dvuor kde ve

dskách svdil, toho se tímto vkladem odíkám.
Mežován a na okraji Kryštof z B[oskovic].
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Kniha pana Jana z Kunovic]

f.l 1. Anno Domini 1523, pi asu svate Kun-

huty //./. záí 1523] držán jest snm skrze uro-

zené pány, pana Jana Kunu z Kunstátu a na

Rožnov, hajtmana markrabstvie moravského,

pana Jana z Kunovic na Uherském Brod, naj-

vyšího komorníka, pana Voka Povského z So-

vince, najvyšího sudího téhož markrabstvie, a

urozeného vládyku Mikuláše z Bystice, najvy-

šího písae zemského; na kterémž jsú sedli:

duostojný pán. pan Stanislav, biskup olomúcký,

a urození páni, pan Jan z Lipého, najvyší mar-

šálek království eského, pan Václav z Lomnice,

pan Jindich z Lichtnburka, pan Albrecht z

Lichtnburka, pan Smil z Doubravice, pan Jan

z Doubravice, pan Jan z Šternberka, pan Jiík

z Lomnice, pan Petr z Sovince, pan Bernart

starší z Zerotína, a z vládyk: Znata Koberský

z Drahanovic, Vilém z Víková, Bohuše z Drno-

vic, Bohuše z Cachtína, Burian Svtlovský z Vl-
nova a Petr z Vlachovic.

2. My Ludvik, z božie milosti uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král a markrabie mo-
ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem,

že jest nám oznámil urozený Sebestián z ! 'ajt-

mile na Chomutov, vrný náš milý, kterak jest

udlal smnu na povolení knze Václava z Hra-
dešína, mistra špitálského s ervenu hvzdu, j po-

ctivým Volfkangem, proboštem Hradišt Peltn-

perku, na pusté dva díly ve vsi Nmeckých Bo-

roticích a louku Krayczeryn, a což tu kolivek

gruntuov rybníkem on, Sebestián. zatopil, že jim

svými ddinými lidmi a platem ve vsi Dam ni-

ích oddal, tak jakož pak to listové správní v so-

b zavierají, pi tom nás týž Sebestián prose,

abychom k takové smn a oddání povolení naše

dáti a toho potvrditi ráili. K takovéžto prosb
pro služby jeho, kteréž nám inil a initi rád

chce, naklonni jsúce, s dobrým rozmyslem, na-

šim jistým vdomím, mocí královská v echách
a jakožto markrabie moravský povolili jsme k

nahoe jmenované smn a tímto listem povolu-

jem, potvrzujíce toho všeho, jakž v listech správ-

ních napsáno a vysloveno jest, chtíce tomu ko-

nen, aby to s obú stran na vné budúcí asy
stále a nepohnut bez perušení trvalo a zacho-

váno bylo, a to bez naši, budcích našich, kra-

luov eských a markrabí moravských, i jiných

všech lidí všeliakých pekážek a odporností, pi-
kazujíce hajtmanu a najvyšímu komorníku a su-

dím markrabstvie moravského, nynjším i budú-

cím, vrným našim milým, když koli za to požá-

dáni budete, abyste to ve deky zemské vložiti a

vepsati rozkázali, vdúc v tom konenú vuoli

naši a jinae toho neiniece. Tomu na svdomie
peet naši královská k listu tomuto rozkázali

jsme pivsiti. Dán na Budíne ve tvrtek den

svatého Tomáše [29. prosince 1519
1
)], léta boží

ho tisícého ptistého dvateátého, království na-

šich uherského a eského tvrtého.

Poslové ke dekám tohoto listu od pana fana

Kuny z Kunstátu, hajtmana markrabstvie mo-
ravského, pan Václav z Lomnice, pan Jindich
z Lichtnburka.

3. Sebestián z Vajtmile a na Chomutov i s f. Iv.

svými erby na povoleni krále JMU velebnému

knzi Václavovi z Hradešína, najvyšímu mistru

kižovníkuov s ervenil hvzdu, knzi Volfkan-

govi téhož zákona, probošta na Hradišti Pe/I Jtn-

perku, i všemu konventu téhož zákona plat svuoj

ddiný na vsi Damnici, na lidech tu usedlých a

svobodných i na jejich všem píslušenství, jme-

novit na tchto: na Volfkangovi, Bartlovi, Pau-

lovi, Benešovi, Janovi, Filipovi, Matlovi rychtá-

i 2

), Leopoldovi, Beneši, Faltínovi, Šteflovi, Ši-

monovi, mistru Stefanovi, „? puol druhým lánem

a se dvma tvrti k tomu, nic tu sob ani erbóm
svým práva, panstvie ani kterého vlastenstvie

nepozuostavuje, než to všecko smná ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jmní,
držení a ddinému jich užívaní.

4. Václav z Hradošína, najvyší mistr kišov-

ník s ervenu hvzdu zákona svatého Augusti-

na, knz Pavel pevor a knz Volfkang, probošt

na Hradišti Peltnperku, i všecek konvent téhož

zákona s budúcími potomky svými Sebestiánovi

z Vajtmile na Chomutov, erbóm a budúcím po-

tomkóm jeho ves pustu Nmecké Borotice s lou-

kou, kteráž slov Krayczeryn, se vším píslušen-

stvím na povolení krále JMti smunú ve deky

zemské vkládáme a vpisujem ku pravému jmní,

držení a ddinému užívaní.

5. Zigmund*) Alexander z Chlévského i s svý-

mi erby Václavovi z Lomnice a erbóm jeho les

*) V orig. sice 1520, ale tvrtek a léta panováni, itaná

od smrti krále Vladislava (13. bezna 1516), ukazují, £<•

se tu rok 1520 poítal od 25. prosince r. 1519.

2
) Spiše tak než Matlovi, rychtái Leopoldovi.

3
) Touš rukou na okraji ped dalším slovem.
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Doubrava

, tu píslušelo,
j

i teli kus lukami,

. emi, - dol) . s lov) . s hnuv.

'.,nn. s mezemi, se všemi po itk) i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, ja-

ti svrchupsaní kusové lesu i s tmi Inkami

emi |\ svých mezech a hranicích], v

i mi \ \ mena' i.

ib tu ani svým erbóm ani budúcím potom

kom \ tom práva, panstvie ani kterého vlasten-

hovávaje, tak jak sem to sám držel a

toho užíval, ve deky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jmní, držení a ddinému u

a jestliže by mn Zigmundovi ten les kde ve

dekách svdil, to tímto vkladem moím a toho

se idpisuji.

6. Jan s Sobšic na míst brati svých

ných Machovi Vydrovi z Veliké Byteše a Petrovi

Kivého') i jich erbóm mlýn druhý

od Kivého*), kterýž slov Kamenný, s lukami.

- hranicemi, s mezemi i se vším jeho

píslušenstvím, což k tomu mlýnu od staradávna

píslušelo a písluší, jako/ ten mlýn od

dávna vymen jest a v svých mezech záleží, tak

jakož j>em sám to držel, nic tu sob ani erbóm

svým práva, panstvie ani kterého vlastenstvie na

tom nezachovávaje, než to všecko ve deky vklá-

dám a vpisuji ku pravému jmní, držení a ddi-
nému užívaní.

7. Jindich z Lichtnburka a na Bítov i s svý-

mi erby. Jan eloud z Pálovic i s svými erby

Janovi Plzákovi staršímu ze Zdenína a jeho er-

bóm své vlastní zboží a ddictví, totižto hrad

pustý Lili a ves týmž jménem jmenovánu s ko-

stelním podacím, ves Nemojany a v Tuapech,

což tu máme. s dvory i s rolí oranú i neoranú,

s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly. s lesy. s háji, s chrastinami, s kovinami,

- lovy. s hony, s ižbami. s mezemi, s hranicemi.

- lidmi platnými i neplatnými, s robotami, s u-

žitky, s požitky i s všemi poplatky, s ekami,

s behy, s rybníky, s rybnišemi, s potok) teku-

tými i netekutými, s jezery i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakožto to zbo-

žie svrchupsané od staradávna v svých mezech

vymeno a zahranno jest, nic sob tu ani er-

bóm svým ani budúcím potomkóm práva, pan-

stvie ani kterého vlastenstvie nezachovávajíce, to

všecko ve deky vkládáme a vpisujem ku pravému

jich jmní, držení a ddinému užívaní.

f.2 8. Jindich z I^ichtnburka na Hitov, Zigtnund

~ J^udanic na Veveí a Volf IIá~l z Nové Vsi mi

Slavtín i na míst jiných pán rukojmí, kte-

sme statek od pana Jana a pana Hynka,

bratí s Ludanic, pijali, i - svými erb) Janovi

.: PernStejna na Helfnitejn své vlastni zbo

ddieství, tOtiŽtO msteko Jaromi ice S kostel

ním podacím, ves Ohrasenice, ves Pílašany a

vsi k fae jaromrieské pisluJejú ves LaSa \

ves Popovice, s lidmi platnými i neplatnými,

s dvo) poplužnými, s roli oranú i neoranú

s platy, užitky, s robotami, s lukami, s pastvami

s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s háji.

s chrastinami, s rybníky, s rybnišemi, S vodami

tekutými i netekutými, s mlýny, mlýnišemi i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

což k tomu zboží od starodávna píslušelo a

písluší, s mezemi, s hranicemi, se všemi puožil

ky a užitky, tak jakž jsme to sami drželi a toho

užívali a od pán Z Ludanic pijali, nic sob ani

erbóm svým a budúcím potomkóm práva, pan

ství ani kterého vlastenství na tom nepozuosta

vujíc ani zachovávajíc, než t<> všecko ve deky

zemské vkládáme a vpisujem ku pravému jmní,

držení a k ddinému jich užívaní.

9. Jindich : Lichtmburka mi Bítov, Zig-

muml z Ludanic mi Veveí a Volf Hází z Nové
l 'si na Slavtín i na míst všech jiných pán ru-

kojmí, kteiei jsme statek pán Janm' a pán
Hynkuov, bratí Z Ludanic. ujali, i s svými erby

Artlebo'i Boskovic mi l 'ránov a erbóm jeho

své vlastní zboží a ddieství, totižto ves 1 ebelo-

více. dvuor pustý Skechov a ves pustu Chobot,

co/ jsme tu koli jmli a od svrchupsaných pánuov

z Ludanic pijali, s lidmi platnými i neplatnými,

s dvory poplužnými, S rolí oranú. s platy, užit-

ky, s robotami, s lukami. s pastvami, s pastviše-

mi. s horami, s doly a s lesy, s háji, s chrastina-

mi, s rybníky, s rybnišemi, s vodami tekutými

i netekutými, s mlýny, s mlýnišemi i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, což k

tomu zboží od staradávna píslušelo a písluší,

s mezemi, hranicemi, se všemi puožitky a u/itky,

tak jakž jsme to sami drželi a požívali, nic sob

ani erbóm svým a budúcím potomkóm práva, pan-

ství ani kterého vlastenství na tom nepozuostavu-

jíc ani zachovávajíc, než to všecko ve deky vklá-

dáme a vpisujem ku pravému jich jmní, držení

a k ddinému užívaní.

10. Jindich Lechvický z Zástizl na Želeticích

i s svými erby Václavovi Rychvaldskému c Ka-

teinic své vlastní zbožie a ddiné, totižto Ví s

Hrubcice s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú. š inžemi, s platy, s užitky, s po

zítky, s dvorem, s mlýnem, s lukami, s lesy, chra-

stinami, s vodami tekutými i netekutými i s ji-

ným se vším panstvím a píslušenstvím, což k tej

') Tak v originále.

') Tak v originále.

jest i opraveno c o nebo o : i. Je to Koví
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vsi Hrubicím a tomu zboží od staradávna pí-

slušelo a písluší, s mezemi, hranicemi, tak jakož

to zbožie od staradávna v svých mezech a hra-

nicích záleží a jest vymezeno, tak jakož sem sám

držel, nic sob tu ani erbóm svým práva, pan-

stvie ani kterého vlastenstvie na tom nezachová-

vaje ani pozuostavuje, než to všecko ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jmní, dr-

žení a ddinému užívaní.

Mežován a na okraji Jan z Kunovic.

li. Bohuše Rychvaldský z Kateinic i s svými

erby Hanušovi z Gbelska a jeho erbóm své vlastní

zbožie a ddictvie. totižto ves Hrubice s lidmi

platnými, neplatnými, s rolí oranú i neoranú.

s inžemi, s platy, s užitky, s poplatky, s dvorem,

s mlýnem, s Inkami, s lesy, s chrastinami, s vo-

dami tekutými' I, s rybníky i s jiným se vším pan-

stvím a píslušenstvím, což k tej vsi a k tomu
zboží od staradávna píslušelo a písluší, s me-

zemi, hranicemi, jakož to zbožie od staradávna

v svých mezech a hranicích záleží a jest vyme-

zeno, tak jakož jsem sám držel, nic sob tu ani

svým erbóm práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie na tom nezachovávaje ani pozuostavuje, to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jmní, držení a ddinému užívaní.

Mežován a na okraji Kryštof z B[oskovic].

f.2v. 12. Jan Kuna z Kunstátu a na Rožnov, hajt-

man markrabstvie moravského, na míst sirot-

kuov po Janovi Kotúnském z Útšic pozuosta-

lých Janovi Prokovi Velikému z etn, erbóm
jeho tch sirotkuov ddictvie a pro jejich dobré

s radií pánuov a vládyk soudci zemských tvrz

Lelekovicc s dvorem i se vsí, s kostelním poda-

cím, ves Nuzíov, ves Šebrov, což tu sirotkóm

náleželo, vsi pusté Kaménku a Srnuovku, s lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú,

s lesy, s háji, s chrastinami, s horami, s údolími,

s mezemi, hranicemi, s rybníky, s altéi, s voda-

mi tekutými i netekutými, s mlýny, mlýnišemi,

s behy, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi,

s lovy, s hony, s ižbami i se všemi užitky a po-

žitky, s robotami i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakož to svrchupsané

zbožie od staradávna v svých mezech a hranicech

záleží a vymezeno jest, a tak, jakž jest to sám
Jan Kotúnský. otec tch sirotkuov, držel a po-

žíval a což tu na tom zboží tm sirotkóm náleže-

lo, nic tu práva, panstvie již doteným sirotkóm

ani kterého vlastenstvie na tom zboží nepozuosta-

vuje ani zachovávaje, než na tom na všem zboží

svrchu jmenovaném, jakž se svrchu píše, se vším
píslušenstvím dva díly, kteréž na tom sirotkóm

Kotúnského náležely, ve deky zemské vkládám a

vpisuji, svobodné, žádnému nezávadné, ku pravé-

mu ddictví, jmní, držení a ddinému užívaní.

15. Sabina pevora i všecek konvent kláštera

Matky Boži v Brn'-) :

'
) Janovi z Pernštajna, er-

bóm a budúcím potomkóm jeho své vlastní zbožie

a ddictvie, dva lány rolí, kteréž jsme v Pohoe-
licích mli, s grunty i s tím se vším, což jsme tu

k tm dvma lánóm jmli, se všemi jejich užitky

a požitky, kterými by se jmény jmenovati mohly,

nic sob na tom nepozuostavujíce ani zachováva-

jíce práva, panstvie ani kterého vlastenstvie, tak

jakž ti gruntové. které jsme tu v Pohoelicích

mli, v svých mezech záleží a jak jsme to sami

drželi a toho užívali, to všecko smnu a frajmar-

kem ve deky zemské vkládáme a vpisujem ku

pravému jmní, držení a ddinému užívaní.

14. Jan z Pernštajna i s svými erby Sabin
pevoe a konventu kláštera Matky Božie v Unie.- 1

nynjším i budúcím. louku svú vlastní ddinú,
svobodnu a žádnému nezávadnú na louce svj

dvorskej a ddinej pode vsí Telnicí*), tak jakž

ta louka sama v sob omezena a kamením osaze-

na jest, se všemi jejími užitky a požitky, právem,

panstvím a píslušenstvím, nic sob ani erbóm
svým na tej louce nepozuostavuje ani zachovávaje

práva, panství ani kterého vlastenstvie, než to

smnu 1/ frajmarkem ve deky vkládám a vpisuji

ku pravému jich jmní, držen! a ddinému uží-

vaní.

15. Anna z Vícenic Jana z Výap. muže svého,

na dvuor [v]6) Vícenicích, kterýž mám, na pravý

spolek pijímám, i na to na všecko, což mám neb

míti budu.

A,16. /Anno Domini 1524 držán jest snm v f.3

pátek den svatého Martina ///. listopadu 1524]

skrze urozený pány. pana Jana Kunu z Kunstátu,

hajtmana, pana Jana z Kunovic, najvyšího ko-

morníka, pana Voka Povského z Sovince, naj-

vyšího sudieho markrabstvie moravského, a uro-

zeného vládyku Mikuláše z Bystice, najvyšího

písae zemského: na kterémž jsú sedli: duostoj-

ný u Bohu otce a pán. pan Stanislav, biskup olo-

múcký. pan Jan z Lipého, najvyší maršálek krá-

lovstvie eského, pan Heralt Kuna z Kunstátu,

pan Václav z Lomnice, pan Jindich z Lichtn-

burka. pan Albrecht z Lichtnburka, pan Smil

z Doubravice, pan Jan z Doubravice, pan Jiík

z Lomnice, pan Petr z Sovince, pan Václav

z Boskovic, pan Bernart mladší z Žerotína, pan

Bernart starší z Žerotína; a z vládyk: Vilím

') Za tím petržená slova i ne [tekutými].
:
) Kláštera herburského.

3
) Za tím petržené slovo panu.

4
) V orig. Teelnici, ale první e jest opraveno touž ru-

kou z i.

5
) Sebo pedložka v splynula s následujícim V.



i8o 1524 XXI

\ ickova, Zibid 1 Bobolusk, Bohuše 1 Cachtína,

Burian z Vlnova .1 Jan ze Zdenina.

17. ,:n a Lichtnštajna a s NykUpurku i s svj

mi erb Bobolusk, jeho erbón

dicóm i budúcím potomkóm jeho své vlastni zbo-

ddictvie sám od sebe 1 od svých erbuo\ a

,1,1 m vlastního i od jeho erbuo\

.

pana Linharta z Lichtenitojna a z Niklšpurku,

lidmi platnými 1 neplatnými,

v in |j oranú i neoranú, s robotami,

ými, s kury. s vajci. s lukami, s pásl

vámi 1 s pastvišemi, s horami vinohradnými,

itky 1 se vším horným právem, s rybníky,

s rybnišemi, s trninami, - doly, s mezemi, - hra-

nicemi i sevšeliakými užitk) a poplatky 1 duocho-

dv. v kterýchž se') koli vcech aneb kterak kol i

nimi jmény jmenován) a vyhledány mohly

by býti, i s tím se vším a s plným právem, pan

stvím a píslušenstvím i se všemi svobodami k

tm lidem a té vsi píslušejícími, tak zúplna a

v celosti, jakož to svrchupsané zbožie od stara-

dávna vymeno a okršleno jest, a tak, jakž jsú

pedkové moji i tudiež pan Linhart i jeho ped-

kové drželi a užívali, nic sob tu na tej svrchu-

psanej vsi i na tom všem nahoe jmenovanej vsi

[píslušenství] kterého vlastenstvie i S erby a

hudúcími mými i pana Linhartovými nepozuo-

stavujíc ani zachovávajíc, než. to \ še< k< - ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jm-
ní, držení a ddinému užívaní, a jestliže by to

svrchupsané zbozie nám kde ve dekách svdili'.

to tímto vkladem moíme a v nive obracujem.

MeSován a na okraji Kryštof 7. R[oskovicl.

18. Anna ze Mstme Mikuláše z Víckozv.

krále JMti komorníka, manžela svélm. na ves Sy-

rovice s jejím píslušenstvím, což mn tu na muoj

díl písluší, pijímá [m] na pravý spolek, i na to

na všecko, což mám a jmieti budu.

19. Margeta z Zástizl Jana Golejovského z

z Oupolnar), manžela svého, <Ci dti své. kteréž

s ním mám neb ješt jmieti budu>'), pijímám

na pravý spolek všeho statku svého, kterýž nyní

mám neb ješt míti budu.

f.3v. 20. Ludmila z Olbramic Jana Hoického z Ho-

ic, manžela svého, na ves Lhotu, na ves Lipník,

na ves Kluov, na ves Šepánovice i na to na

všecko, což má neb míti bude, pijímá na pravý

a jednostajný spolek, než vymiuje sob z toho

statku tisíc zlatých na takový zpuosob, porui-

la-li by jej komu, aby jej Jan z Hoic, manžel

její. vydal, pakli by jeho žádnému neporuila,

tehdy má pi nm zuostati.

Mežován a na okraji K[rystof] z Bfoskovicl a jeho

rukou oboje strana dala vli k vymazání

21. Artleb z Boskovic a mi Vranov Janovi

z Pemštojna a jeho erbóm své vlastni zbožie a

ddictvie, msteko Erpurk - jeho se vším pi

slušenstvím, s roli oranú i neoranú, s Kdmi plat

ii.Miii 1 neplatnými, s lukami. s pastvami, s past

višemi, s vodami tekutými i netekutými, s ryb-

níky, s rybnišemi, s jezery, s mlýny, s mlýni

štmi, s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami, s ho

r. mu. -> doly, - hony, s lovy, s mezenu, > hráni

cemi, tak úpln, jak> to svrchupsané zbožie od

staradávna jest vymeno a v svých hranicích

záleží, se vším plným právem a panstvím, tak

jakž jsem to sám držel a užíval, se všemi požitky

a užitky, kterýmiž se koli jmény jmenují, nic so-

b ani erbóm svým práva, panstvie ani vlasten

stvie nepozuostavuje ani zachovávaje, to všecko

ve deky zemský vkládá a vpisuje ku pravému

jich jmní, držen! a ddinému užívaní.

22. Jan Celoud z Pálovic a na Budkov i s svý-

mi erby Jindichovi Koasovi z Vydi a jeho er-

bóm své vlastní zbožie a ddictvie, totižto Marti

nice, ves pustu, se dvma lány osedlými -• Kraso-

uieíeh, platnými 1 neplatnými, s robotami, s rolí

oranú i neoranú. s ospy, s kury, s lukami, s past-

vami, s pastvišemi. s rybníky, s rybnišemi,

s lesy. s háji, s horami, s chrastinami, s potoky

tekutými i netekutými, s doly. s mezemi, s hra-

nicemi i se všemi užitky a požitky, s poplatky,

s duochody, v kterýchž se koli vcech aneb kte-

rak koli jmenovati a shledati mohu, i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím i se

všemi svobodami k tomu statku a tm lidem pí-

slušejícími, tak zúplna a v celosti, jakož to

svrchupsané zbožie od staradávna vymezeno a

okršleno jest, tak jak jsem to sám držel a poží-

val, nic sob tu ani erbóm a potomkóm svým

práva, panstvie ani kterého vlastenstvie nepo-

zuostavuje ani zachovávaje, než to všecko ve

deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému jm-
ní, držení a ddinému užívaní.

23. Václav, syn vlastní nebožtíka Matje, dvo-

áka ze vsi Uiotic, i s svými erby Janovi Pašic-

kému ze Lhotic a jeho erbóm své vlastní ddic-

tvie. dvuor ve Lhotieíeh, eený Jarochovský,

s rolí oranú i neoranú, s potoky, s lukami, s past-

vami, s pastvišemi i se vším jeho píslušenstvím

a právem, jakož od staradávna záleží, sob tu na

tom dvoe ani svým erbóm nic nepozuostavuje,

než to všecko 7v deky zemské z
,kládám a vpisuji

ku pravému jmní, držení a ddinému užívaní.

24. Kateina z Zárubic i s svými erby Janovi f.4

Zelenému z ían a mi Krhov a jeho erbóm své

vlastnie a ddiné zbožie. totižto dva lány role

v Vodunci, na kterýchž sedí jménem Jan a Ur-

') Tak v originále.

7
) V orig. z Saupolna.

a
) Protože není poznamenáno, kdo vymazal, mže to

byli také jen omyt, nikoli výmaz.
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ban, mn náležející, se vším píslušenstvím, což

k tomu náleží, tak jak sem já sama, Kateina,

držela a užívala, na nich sol> ani erbóm svým

žádného práva ani kterého vlastenstvie nepozuo-

stavujíc, ve deky zemské vkládám a vpisuji ku

pravému jich jmní, držení a ddinému po-

žívaní.

25. My Ludvík, z božie milosti uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král, markrabie mo-
ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem,

že jest na nás vznesl urozený Vojtch z Pern-

štajna na Pardubicích, vrný náš milý, jménem
urozeného Jana z Pernštajna na Helfenštajn,

bratra svého, vrného našeho milého, kterak by

on. Jun z Pernštajna, smlúvu udlal s pevorú a

konventem kláštera Matky Božie v Brn1
) o dva

lány v Pohoelicích, kdež pak ta smlúva mezi

nimi uinná šíe a svtleji v sob ukazuje a

slovo od slova v list náš tento vepsána jest, kdež

takto zní:

Léta Pán tisícého ptistého dvateátého, v pá-

tek den sv. Václava [28. záí 1520] v Telnici ná-

mi, Ondejem z Slúpna na Podnitovicích, Janem
Kotúnským z l 'tšíc s strany urozeného pána.

pana Jana z Pernštajna, najvyšího komorníka

markrabstvie moravského, a námi, Oldichem z

Svojkova a na Jiíkovicich, Jiíkem Herinkem
z Slúpna na Kobylnících s strany velebných pa-

nen, panny Brigidy pevory i všeho konventu

kláštera Matky Božie v Brn. i tudíž pánuov

Opravních téhož kláštera, pana purgmistra a ra-

dy msta Brna, na mocné na nás pestánie frej-

mark'r) a smna celá a dokonalá stala se jest mezi

stranami nahoe psanými s jich obapolnú dobru

vuolí. a to taková, že velebné panny kláštera již

psaného s konventem svým i tudíž pan purgmistr

a rada msta Brna svrchupsanému panu Janovi

z Pernštajna a jeho erbóm dva lány svobodné

v Pohoelicích s grunty i s tím se vším, což jsú

tu v Pohoelicích jmli, smnili, sfrajmarili a

postoupili se všemi jejich užitky a požitky, kte-

rýmiž se jmény jmenovati mohu, nic sob na tom
nepozuostavujíce ani zachovávajíce, tak jakž ti

gruntové. kteréž tu u Pohoelic mli, v svých

mezech záleží a jak jsú to sami drželi a toho u-

žívali; a k tomu svrchupsaného kláštera panny
a rada již psaného msta nahoe psanému panu

Janovi z Pernštajna na to list správní obyejný
udlati mají a pi tomto snmu panském najprv

píštím v Brn ve deky zemské vložiti a sob,
aneb komuž by svdilo, z desk vymazati a vy-

psati a tím vším ádem a obyejem to spraviti,

jakž zem moravská za právo má: než to sob

nahoe psaného kláštera panny vymienily, od

vkládaní do desk aby svrchupsaný pan Jan z

Pernštajna zaplatil. Zase nahoe psaný pan Jan

z Pernštajna neb erbové jeho za ty svrchupsané

dva lány a za to za všecko, což jsú tu v Pohoe-
licích jmli, tak jakž se svrchu píše, smnil jest a

postoupil louku na dvoe svém svobodném v
gruntu telnickém, jakož ta louka sama v sob
námi. svrchupsanými jednateli, kamením, mezemi
všudy vuokol osazena jest, ddin, gruntovn
svrchupsaným pannám, pann Brigid pevoe a

konventu již psaného kláštera a pánóm oprav-

ním, panu purgmistrovi a rad msta Brna, tak,

aby oni již tu louku majíce svobodn a ddin
ji drželi a požívali a s ní uinili, což by se jim

zdálo, bez svrchupsaného pana Jana i budúcích

potomkuov JMti všeliaké pekážky: list správní

obyejný má na tu louku pann a konventu již f.4v.

psanému udlati a též na prvním snmu pan-

ském, kterýž v Brn držán bude, ve deky vložiti

svým nákladem a prací: piepisy obyejné strana

stran na zprávu vydati má hned, aby sob listy

dokonali. Tomu na svdomie my, svrchupsaní

smlúví, peeti jsme pidávili k tejto smlúv a

jednej každej stran tuto jednu smlúvu zapee-

tnu dali jsme.

Protož my, znajíc slušnú žádost téhož Vojt-

cha z Pernštajna, k tej smlúv vuolí naši králov-

skú dáváme a jie tímto naším listem potvrzujem,

pikazujíc hajtmanu. najvyšímu komorníku a

sudímu markrabstvie moravského, vrným na-

šim milým, když by od svrchupsaného Jana z

Pernštajna žádáni byli, abyste mu tento list náš

v deky zemské vložili, ád a právo zachovajíc.

Tomu na svdomie peet naši královskú k listu

tomuto rozkázali jsme pivsiti. Dán na Budíne

den svatých Filipa a Jakuba, apoštoluov božích

[1. kvtna 1523], léta božieho tisícého ptistého

tímezcítmého3
), království našich uherského,

eského osmého.

Ludovicus rex

manu propria.

Poslové ke dekám od pana hajtmana dáni pan

Smil z Doubravice na Osovém, pan Petr z So-

vince na Doubravici.

26. Anna abatyše, Barbora pevora i všecek

konvent kláštera oslavanského nynjší i budúcí

v Údolí Panny Marije. ádu cisterského, biskup-

stvie olomúckého, Janovi z Pernštajna, erbóm a

budúcím potomkóm jeho ves naši pustu Preser-

sko, kterážto leží vedle pusté vsi Nmíc pod Po-

hoelicemi, velmi svobodnu a žádnému nezávad-

nú, s platy, poplatky, s rolí oranú i neoranú.

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s háji.

') Kláštera herburského.

*) V orig. vfrejmark.

3
) rzij jest napsáno na vyškrabaném míst asi z pvod-

ního ty.



15-4 XXI

s clir.i-tui.mii. - ekami, - vodami tekutými i ne

tekutými, - jezery, - rybníky, - rybnišemi, - de

-,itk\. - mezemi, - hranicemi i - tím se vším,

ta ves pustá Presersko od staradávna \

svých mezích a hranicích vymezena jest a což

k tej vsi od staradávna píslušelo a písluší, tak

jsme to sami drželi a toho požívali, se vše

mi jejími užitk) a požitky, kterými se jmen)

jmenovati mohu, i se vším jejím právem, pan

stvím, píslušenstvím ve deky vkládáme .1 vpisu

jeme ku pravému jmní a ddinému požívaní, a

jestliže l>\ nám kde ve dekách svdilo, to tímto

vkladem moíme a v nive obracujeme.

27. Jan s Pemštajna na Helfenštajn 1 - svými

orlu- a budúcími Ann abatyši a Barboe pevo-

entu, nynjším 1 budúcím, kláštera

vanského v Údolí Panny Marije, ádu cister-

ského, smnu dreilink vína anebo dvatceti

jakž v zemi moravské obyej a ham ukazuje,

s desátku svého, kterýž mi s Medlova pichází

každého roku. a to takovú nneni. že Svrchupsaná

panna Anna i s konventem svým nynjším 1 bu

dúcím na každý rok pi hráni desátku medlov-

ského, když se jim den oznámí, mají dreilink

svuoj neb dv beky ve dvatcieti vder tu do

Medlova poslati a ty se jim mají z desátku mého

vína nalíti každého roku na budúcie asy; a jest-

liže b) se tu v Medlov tak mnoho nedostalo,

tehdy odjinud z desátkuov svých již psanej pann
a konventu kláštera již psaného dodati máme
tak. aby jim každého roku budúcn ode mne Ja-

na z Pernštajna, erbuov neb budúcích potom

kuov mých ta summa, totiž dvatceti vder vína

zúplna vycházela, a to ca ves pustu Presersko,

která: leí vedle Nmíc, pusté vsi, pod Pohoeli-

cemi, se vším jejím právem, panstvím a píslu-

šenstvím, kteráž od nahoe psané panny abatyše

a konventu nadepsaného ca to jsem vzal, ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jm-
ní, držení a ddinému užívaní.

f.5 28. My Ludvík, z božie milosti uherský, eský.

dalmatský, charvatský etc. král, markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc. oznamujem tímto listem všem,

že jest na nás vznesl urozený Vojtch z Pern-

štajna a na Pardubicích, vrný náš milý, jménem
urozeného Jana z Pernštajna na Helfenštajn,

bratra svého, vrného našeho milého, kterak by

on, Jan z Pernštajna. smlúvu udlal s abatyší a

konventem kláštera oslavanského o vésku pustu,

kteráž slov Preserzsko, kdež pak ta smlúva me-

zi nimi uinná šíe a svtlej i v sob ukazuje a

slovo od slova v list náš tento vepsána jest. kdež

takto zní:

Léta Pán tisícieho ptistého dvanáctého, ten

úterý po svatém Jakube [27. ervence 1512] na

Tebíi stala se jest smlúva dobrovolná, celá a

dokonalá rrn í námi, fant m Pei nštajna na

Helfenštajn et< - jedné a velebnými pannami,

Barboru abatyší, Valpurk pevorú, Rosinu pod-

1/ i všeckým konventem kláštera oslovan

ského s stran) druhé, a to taková jakoá my, již

psaná panna s konventem svým. vésku pustu má

me, kteráž slov Preserzsko, která to '.
/' pode

vsí pustu Nmicemi, z kteréžto užitk) z luk .1

z ek mli jsme, kdež pak tch užitkuov s tžko-

stí jsme dosahovali, protož již o tu psanú ves

Presersko se vším jejím právem, panstvím a pí-

slušenstvím, což k tomu od staradávna pišlu

selo .1 píslušie, si- všemi jejími užitky a puožitky,

kterýmiž se jmény jmenovati mohu, tak jakž

V Svých mezech a hranicích záleží, nic sob na

tom práva, panstvie ani kterého vlastenstvie ne-

pozuostavujíce ani zachovávajíce, ku pravému d
dictvi s nahoe psaným pánem JMtí, erby a po-

tomky JMti smlúvu celu a dokonalil uinili jsme,

a to takovú, še již psaný pán JMi sa tu nahoe
psanú ves s jejím píslušenstvím a jejími užitky

dreilink vína má nám do kláštera našeho na budú-

ci asy dávati, jmenovit z Medlova, když se de-

sátkové vybierají, a jestliže by tu kdy nedostalo

a že by pánu JMti desátku tak mnoho nepišlo,

tehdy již psaný pán neb potomci JMti mají to

opatiti, aby nám dreilink vína pln dán byl; než

pro ten sami z našeho kláštera posílati máme.

Také, což by nám k rybníkem našim treskotov-

ským, jakož tu dva rybníky máme. lesu k tara-

sem nebo asu lovení k podtrubí podpletení po-

tebie bylo, ten nám z lesuov svých dávati máji

tu píležícich, kdež by hajní ukázali, na budúcie

asy. A podlé této smlúvy mezi námi udlané my,

již psaná panna s konventem svým, list správní

obyejný již psanému pánu a erbóm JMti na tu

již psanú ves udlati a ve deky vložiti máme, a

zase též. již psaný pán JMt má nám s konventem

naším list dostatený na ten dreilink vína ud-
lati, aby nám a potomkóm našim ta vc na bu-

dúcie asy nescházela. Toho všeho pro lepší zdr-

žení peetmi našimi této smiúvv potvrdili jsme,

kterúž každá strana jednu má.

Protož my, znajíc slušnú žádost téhož Vojt-

cha z Pernštajna, k tej smlúvé vuoli naši krá-

lovskú dáváme a jí tímto listem naším potvrzu-

jem, pikazujíc hajtmanu, najvyšímu komorníku

a sudímu markrabstvie moravského, vrným na-

šim milým, když byste od svrchupsaného Jana

z Pernštajna žádáni byli, abyste jemu tento list

náš ve deky zemské vložili, ád a právo zachova-

jíc. Tomu na svdomí peet naši královskú k

listu tomuto rozkázali jsme pivsiti. Dán v Preš-

purce den svatých Šimoniše a Judy, apoštoluov

božích [28. íjna 151 3], léta božieho tisícého pti-

stého tímecítmého, království našich uherského

a eského osmého.
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Poslové ke dekám 1

) od pana hajtmana dáni

pan Smil z Doubravice a pan Petr z Sovince.

f.5v. 29. Jiík a Jan, bratí vlastní ~~ Lompnice, i

s svými erby a budúcími potomky Kristofovi

z Boskovic a na Tebové a jeho erbóm své vlast-

ní zboží a ddieství, totižto ve vsi Vranove], což

jsme tu jmli, í ^ rybníkem Stvolovským, tak e-

eným, ves Baboleky, ves Vesice, ve vsi Chininu,

což jsme tu jmli, v Novicí jednoho lovka, s ro-

lí oranú i neoraná, s Inkami, s pastvami, s past-

višemi, s horami, s doly. s lesy, s háji, s chrasti-

nami, s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami,

s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s užitky, puožitky i se všemi poplatky,

kterýmiž se koli jmény jmenují, s robotami, s e-

kami, s potoky, s behy, s vodami tekutými i ne-

tekutými i se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jakož to zboží svrchupsané od

starodávna v svých mezech a hraniciech záleží a

jest vymezeno, nic sob ani našim erbóm ani bu-

dúcím potomkóm na tom zboží práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavujíc ani zacho-

vávajíc, to všecko ve tisky zemské vkládáme a

vpisujem ku pravému jich jmní, držení a ddi-
nému užívaní, a kdež by nám to svrchupsané zbo-

ží ve dskách svdilo, to tímto vkladem moíme
a toho se odíkáme.

30. Heralt Kuna z Kunstátu a Jan 2 Kunovic

i s našimi erby Mikulášovi z Zástizl a jeho er-

bóm své vlastní zboží a ddieství, kteréž se nám
dostalo po Mikulášovi Kropáovi z Nevdomí,
totižto msteko Drazuovky, <ives Bohutice^>s

),

s dvorem, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú, s Inkami, s lesy, s háji, 5 ryb-

níky, s rybnišemi, s mlýny, s mlýnišemi, s vo-

dami tekutými i netekutými, s vinohrady, 1

ky vinnými i s jejich se vším píslušenstvím, kte-

rýmiž kolivk jmény jmenovati se muože, což k

tomu zboží od starodávna píslušelo a písluší, i

s mýtem od starodávna tu usazeným, s mezemi,

s hranicemi, jakž to zboží dražovské v svých me-

zech a hraniciech záleží a od starodávna vyme-

zeno jest, tak jakž jsme to sami drželi a ped-
kové naši, nic sob tu ani potomkóm našim bu-

dúcím na tom žádného práva, panství ani které

ho vlastenství nepozuostavujíc ani zachovávajíc,

než to všecko ve dsky zemské vkládáme a vpisu-

jem ku pravému jmní, držení a k ddinému
jich užívaní.

MeSovdn a na okraji Jan z Lipého.

31. Margeta z Horru Jana Proka Velikého

z etn, manžela svého, na svuoj díl na tvrzi a

vsi Lelekoviciech, na vsi Nuzíov a na všech

pustých Kamence a Srnvce, s jich píslušen-

stvím, což jí tu koli náleží, i na to na všecko, což

má neb jmíti bude, pijímá na pravý a jedno-

stajný spolek.

32. Jan Proek Veliký z etn na Lelekovi-

cích Marget z Horru, manželce své. na tvrzi a

vsi Lelekovicích, na vsi Nuzíov, což tu má, i

na jich všem píslušenství tyi sta kop groši

eských ve dsky zemské vkládá a vpisuje ku pra-

vému jejímu vnnému právu. Píjemim toho v-
na sám se iní tím vším. což má neb jmíti bude.

MeSovdn a na okraji Jan z Zerotína.

M V orig. dekách. '-) Na okraji Jan Kuna.
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[Kniha pana Artleba ernohorského z Boskovic]

1. JLétaf. í 1. JLéta Pán tisícieho ptistého dvadcátého

sedmého, v nedli po svaté Kunhut [15. záí

1527] držán jest snm v mst Brn za úední-

kv práva vyšiho, pana Jana z Pernštejna, hajt-

mana, pana Kristofa z Boskovic na míst pana

Artleba z Boskovic, najvyšího komorníka, pana

Jana staršího z Šternberka, najvyšího sudího

markrabství moravského, a Mikuláše z Bystice,

najvyšího písae téhož markrabství; na kterémž

sou sedli: duostojný pán Stanislav, biskup olo-

múcský, pan Jan z Lipého, najvyší maršálek krá-

lovství eského, pan Jan Osovský z Doubravice,

pan Vilém Kuna z Kunstátu, pan Heralt Pov-
ský z Sovince, pan Václav Zampach z Potnštejna,

pan Jan z Ludanic, pan Jiík z Lompnice, pan

Zdenk z Lompnice na Mezeíí, pan Ladslav

Berka z Dube a z Lipého, pan Jan z Kunovic na

Brod Uherském, podkomoí markrabství morav-

ského, pan Hynek Bilík z Kornic; a z vládyk:

Bohuše z echtína, Jan ze Zdenína a Vilém Va-

lecský z Mírová.

Ves Domice a IV2
° lánu ve vsi Dunajovicích 1

).

2. Stanislav, z boží milosti biskup olomúcský,

i na míst knze Zigmunda, probošta olbram-

kostelskho, a jeho konventu Jindichovi Beznic-

skému z Náchoda a ddicóm i budúcím potom-

kem jeho své vlastní a ddiné zboží a žádnému

nezávadné, totižto ves Domice a puol druhého

lánu ve vsi Dunajovicích, kteréhos puol druhého

lánu bylo oddáno k proboštví') olbramkostelské-

mu od Markvarta Talafousa z ían za udlání

kus rybníka pod Dunajovici, ležícího na gruntech

téhož proboštví 2

) , s dvory, s rolí oranú i neoraná,

s mlýny, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ho-

rami, s doly, s lesy, s háji, s luhy, s vrbinami,

s chrastinami, s lovy, s hony, s ižbami, s me-

zemi, s lidmi platnými i neplatnými, s robotami,

s užitky a se všelijakými puožitky, jakýmiž se

jmény jmenovati mohu, i se všemi poplatky, s vo-

dami tekutými i netekutými, s ekami, s behy,

s rybníky, s rybniši, s potoky, s jezery i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

jakž to zboží svrchupsané od starodávna v svých

mezech a hranicích záleží a vymeny sou, nic

sob tu ani budúcím našim potomkóm práva,

panství ani vlastenství nezachovávaje, než to

všecko ve dsky zemské vkládáme a vpisujem

svrchupsanému Jindichovi, erbóm a ddicóm
i budúcím potomkóm jeho k vlastnímu jmní,

držení a ddinému užívaní.

3. Stanislav, z boží milosti biskup olomúcský, f . 1 v.

pán ddiný podací proboštví") olbramkostelského,

a Jan z Doubravky a z Hradišt, téhož proboštví')

probošt poslední, purgmistru a rad msta Znoj-

ma, nynjším i jich budúcím potomkóm, naše

zvláštní zpupné zboží, totižto svrchu dotené

proboštství olbramkostelské, jmenovit ves 01-

bramkostel blíž Znojma ležící, ves pustu Žiruotky,

<Lves pustu Moskovice^> 3
) u Rausnpruku, s dvo-

ry í s tím dvorem v Bhaovicích, svobodným,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s horami, s lesy, s doly, s háji, s lu-

hy, s ižbami, s vrbinami, s chrastinami, s ko-
vinami, s hony, s lovy, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s užitky a s puožitky i se všemi

poplatky, s rybníky, rybnišemi, s potoky tekúcí-

mi i netekúcími, s jezery, se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, jakž ty svrchu jmeno-

vané vsi od starodávna v svých mezech a hra-

niciech a každá zvláš záleží a vymena jest

a jakýmiž kolivk jmény mohu jmenována4
) býti,

jakž jsme toho všeho sami v držení a užívaní

byli, i s kostelním podacím v Olbramkostele,

item šest polúláníkuov v Jakubov, platných, item

desátek obilný v Tupešiciech, nic sob ani našim

budúcím potomkóm, biskupóm olomúcským. v tom

a na tom proboštství a na tch všech všech svr-

chu dotených práva, panství ani vlastenství ne-

pozuostavuje, krom toho samého, což nález pan-

ský mezi námi a panem Albrechtem z Lichtmbur-

ka, zástupím pana Artleba z Boskovic, v sob
zavírá a na se vztahuje, totižto na opravu a tej

opravy vrchnost, než to všecko ve dsky zemské

vkládáme a vpisujem svrchupsaným mšanóm
znojemským a potomkóm jich k vlastnímu jmní,

držení a ddinému jich užívaní.

4. Václav Pacák z Palavic, Prokop z Odrad,

Jiík Kropá z Nevdomí, rukojmie na míst

Mikuláše Kropáe z Nevdomí, podlé nálezu pá-

n JMtí Tasovi z Ojnic a jeho erbóm ves Klo-

búky, sedm lánuov a krmu a pl pátá podsedka,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami.

s pastvišemi, s lesy, s doly, s háji, s vrbinami,

s chrastinami, s kovinami, s rybníky, s rybniš-

') Tento nadpis jest psán jinou rukou a jiným inkou-

stem než zápis, touž rukou jako nadpisy v knize XXIII.
') Tak v originále.

3
) Na okraji Jan z Zerotína.

*) Tak v originále.
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cenu. s ci/n.tmi. hranicemi i se \ senu

itkj a poplatky, tak jakož sme1
) b

im plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakož ti lanové svrchu-

\ svých mezech ai
vymeni, nic sob tu ani

svým erbóm ani budúcím svým práva, panství

ani kterého vlastenství nezachovávaje, než to

i kládáme ku pravému

jmní, držení a k ddinému užívaní.

1.2 5. mberka, najvyši sudí mar-

krabství moravského, Jan mladší s Šternberka na

- ernberka, otce našeho, Faso-

, a na Buovicích své všecko ddiné
opravu, kteréž jest na nás pišlo

po urozeném pánu, panu Hynkovi Bokovi z Kun-

státu, ij / tráva vrchního nebo opravy

si tenj rytí, neboštík Arnošt Ku-

Žeravic, k hradu Kvasícím, to všecko ddi-
>e vším právem, panstvím, píslušenstvím,

nic sob nepozuostavujíc ani erbóm svým ani

ikóm, pánóm kvasickým, což jest koli pí-

slušelo od starodávna k tomu hradu Kvasícím na

tch lidech v Klobúkách blízko Buovic, na kte-

rýchžto lidech knží od svatého Tuomy v Brn?)

>laty mají, to všecko ve dsky zemské vklá-

dáme ku pravému jich ddicství, jmní, držení

i užívaní.

6. Jan mladší z Ludanic Ann z Vlašim, man-

želce své. tisíc puoP) tetího sta kop groši eských,

za každú kupu šedesáte groši a za groš sedm pe-

nz bílých poítajíc, ve dsky zemské vkládá a vpi-

suje na svém vlastním zboží ddiném a žádné-

mu nezávadném, na vsi Damboicích a všem je-

jím píslušenství4), ku pravému jejímu vnu a

píjemím tuho vna sám se iní se vším stat-

kem svým, což ho má aneb míti bude.

Meiován a na okraji Kryštof z B[oskovic]

T. Kristof z Boskovic i s erby svými Zigmun-

dovi Nekšovi z Landeku a Dorot, manželce jeho,

a jich erbóm své vlastní a ddiné zboží, ti díly

vsi Koima se vším jeho píslušenstvím a pan-

stvím, s rybník}, s lesy, s háji, s chrastinami,

i oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s potoky, s potoinami, s vodou

tekutou i netekutou, s horami, s doly, s úroky,

s poplatky, se všemi užitky a puožitky. kterýmiž

kolivk ty užitky a puožitky jmény mohu jmeno-

vány býti, s lidmi platnými i neplatnými, s kury.

s lovy, s hony, s mezemi a hranicemi, kteréž koli-

vk to zboží a ddicství v svých mezech a hra-

niciech od starodávna záleží a jest vymeno, a

tak, jak sem to sám držel a požíval, nic sob tu

..tu erbóm svým práva, panství ani kterého via

stenství nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko ve dsky zemské vkládám a vpisuji svrchu

psanému Zigmundovi Nekšovi a Dorot, manžel

ce jeho, a erbóm jich k vlastnímu jejich jmní,

.i ddinému užívaní, a kdež 1>\ mi to

svrchupsané zboží ve dskách svdilo, toho se

odíkám a tímto vkladem moím.
s. Zigmund Nekeš z Landeku Pointu z Ayzno-

va, manželku svú, na ves Korun, což tu mám a

jmíti budu. pijímám na pravý spolek.

*). Dorota ly nova Zigmunda Nekše s Lan

deku, manžela svého, na ves Koitn, což tu mám
a jmíti budu. pijímám na pravj spolek.

10. Margeta z Jesenice i - svými erby Václa- f.2v.

vovi z Lompnice a na Námši, erbóm a budúcím

potomkóra jeho své vlastní zboží a ddicství. to-

tižto ves Lhotku s rolí oranú, s lukami, s past-

vami, s pastvišemi, s horami, s doly. s lesy. s há-

ji, s lovy, s hony, s mezemi, s hranicemi, s lidmi

platnými i neplatnými, s robotami, s užitky a

puožitky. s behy, s rybníky, s rybnišemi, s po-

toky, s vodami tekutými i netekutými i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakož

ta svrchupsaná ves v svých mezech záleží a vy-

mezena jest, tak jak sem to sama držela a toho

užívala, nic sob ani svým erlx')m a budúcím po-

tomkóm práva, panství ani kterého vlastenství

nepozuostavuje ani zachovávaje, to všecko ve

dsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému je-

jich jmní, držení a ddinému užívaní, a kdež by

mi to svrchupsané zIkiží ve dskách svdilo, to-

ho >e odíkám a tímto vkladem moím.
11. Jerolim Pulcsmochar z Brna Jana erta.

strýce svého, na ves Vítovice a na Sovu ulici,

ii Brna leží, což tu mám a což mn tu

náleží a což k tej vsi od starodávna píslušelo a

písluší, i na to na všecko, což mám neb jmíti

budu. pijímám na pravý a jednostajný spolek.

Petrhán a na okraji Jan z Žerotína.

12. Šebestián*) z Vajtmile i s svými erby knzi

ovi, pevoru u svatého Kíže v Znojm, a

jeho subpevoru a všemu konventu jeho smnu
o jrejmarkem své vlastní ddicství a zboží, vsi

Unczendorf a Nmíce, tak jak sem jich sám

v držení a v požívaní po pedsích svých byl, s ro-

lími oranými i neoranými, s rybník}-, s pastvami.

s lukami i s obilným desátkem, což mi ho písluší,

s perkrechtem. vínem, všelijakými užitky, puo-

žitky i s tím vším píslušenstvím, což k tm
všem od starodávna píslušelo a písluší, s me-

zemi, hranicemi, tak jakž to všecko v svých me-

zech a hraniciech od starodávna leží a vvmezeno

') Opraveno touš rukou ze sem a dále sami ze sám.

•) T. j. augustiniánského kláštera.

3
) Za tím slovo tetího, opravené touž rukou z pvod-

ního druhého a pak petržené.

') V orig. píslušenstvím. •"') V orig. Šebesstián
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jot. se vším plným právem a píslušenstvím,

úpln a docela, tu sob ani svým erbóm nic ne-

pozuostenntje než toliko panství a vrchnost, ca

jejich vlastní ddicství a zlxjží. dvuor v Sskídlo-

vicích a což sou tu koli jmli, a ca ten plat, kterýs

jest jim dán od nebožtíka otce mého, pana Beneše

c Vajtmile, a pana Ludvíka c Vajtmile, strýce

mého, kterýs sou jiní plat byli dali a zavázali na

vsi Vrbovci, což sou tu mli. zejména patnáste

kop vídenských na stavení a osm kop vídenských

na chléb, kterýž se tu má na každý pátek ped
klášterem chudým lidem vydávati, tak jakž list

otce a strýce mého v sob zavírá šíe a ukazuje,

t<> všecku ve dsky zemské '•kládám a vpisuji ku

pravému jejich jmní, držení a ddinému poží-

vaní.

13. Knz Blaej pevor, Jiík subpevor i

všecken konvent kláštera svatého Kie v Znoj-

m íebestiánovi
1

) z Vajtmile a jeho erbóm sm-
nou a frejmarkem dvuor ve vsi Sskídlovicích i

f.3 lidi své, což jich v té vsi máme. a plat. který

jest k klášteru našemu dán od nkdy pana Bene-

še a pana Ludvíka c Vajtmile na vsi Vrbovci,

totiž zejména patnáste kop a osm kop vše víden-

ských, tak jakž jsme to sami drželi a toho poží-

vali, s lidmi, s rolími, s lukami, s hájem, s eka-

mi, s rybníky i s jinými všelijakými užitky a

puožitky i s tím vším píslušenstvím, což jest

nám tu píslušelo a náleželo od starodávna k

svrchupsanému dvoru a vsi, tak jakž v mezech

a hraniciech od starodávna píslušejících vymeze-

no jest. s tím vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, nic sob tu práva, panství ani

kterého vlastenství ani budúcímu konventu nepo-

zuostavuje ani zachovávaje, ca vsi Vnccendorf a

Nmíce, tak jak jest jich pan Šebestián1
) v drže-

ní byl po pedcích svých, s rolmi oranými i ne-

oranými, s pastvami, s rybníky, s lukami i s obil-

ným desátkem, což jemu jeho píslušelo, s perk-

rechtem. vínem, všelijakými užitky, puožitky i

s tím vším píslušenstvím, což k tm všem od sta-

rodávna píslušelo a písluší, než to všecko vklá-

dáme a vpisujem ve dsky zemské ku pravému
jeho jmní, držení, ddinému požívaní, a jestliže

by nám kde ve dskách svdilo, to tímto vkladem
moíme a v nive obracujem.

14. My Ludvík, z boží milosti uherský, eský,
dalmatský, charvatský etc. král. markrabie mo-
ravský, lucemburské a slezské kníže a lužicský

markrabie etc. oznamujem tímto listem všem, že

jsme prošeni od urozeného Šebestiánfa] 1

) z Vajt-

mile a na Chomutov, vrného našeho milého,

abychom jemu tu milost uiniti ráili a nkteré
vsi, kteréž drží v markrabství našem morav-
ském po otci svém a pedcích svých, c manství

propustiti ráili, a nkteré ze zejména ve dskách

zemských nejsou. K takové jeho prosb jsúce mi-

lostí naší královskú naklonni a pro služby jeho,

kteréž nám iní a tím lépe, znaje od nás k sob
milosti náchylné, initi bude moci, s dobrým roz-

myslem, naším jistým vdomím, mocí královskú

v echách a jakožto markrabie moravský tuto

jemu milost initi ráíme a tyto vsi zejména c té-

hož manství tímto listem propouštíme, toti

dvuor, ves a vinohrad v Kukvicích, ves Onšov a

ves Šenov, vše pusté, kteréž sou byly manství

naše, a ves Krofendorf, kterúž drží a zejména jí

ve dskách zemských nemá. chtíce tomu. aby on i

s erby svými toho ddiesky jakožto jiného d-
dicství svého v témž markrabství uívati mohl.

A protož pikazujem hajtmanu a najvyšímu ko-

morníku a sudímu markrabství našeho morav-

ského, vrným našim milým, když koli od svrchu-

psaného Šebestiána 1

) požádáni budete a dsky

zemské otevíny budou, abyste jemu týž dvuor a

vsi, vinohrad ve dsky zemské i s listem tímto

vložili a vepsati rozkázali, jinae neiníce, znajíce

v tom býti vuoli a rozkázaní jisté naše. Tomu
na svdomí peet naši královskú k listu tomuto

rozkázali jsme pivsiti. Dán na Budíne v sobotu

po svaté Katein [26. listopadu 1524], léta bo-

žieho tisícího ptistého tymescítmého a králov-

ství našich uherského a eského devátého.

Poslové od pana Jana z Pernštajna, hajtmana, f.3 v.

pan Smil z Doubravice, pan Vladislav z Lom-
pnice.

15. Šebestián1
) z Vajtmile Janovi c Pernštej-

na a erbóm jeho své vlastní zboží a ddicství.

tvrz Hrušovany s mstekem a s kostelním poda-

cím. z'es Vrchovice, ves Boíce, ves Sskídlovice,

ves eské Boetice, ves Krofendorf, ves Petro-

vice, ves Heflín. tyi lavky v Mackovicích a

vsi pusté: ves Našpice, ves Onšo"), ves Šano*),

ves Kopnovice, ves Martinice, ves Drškravice,

ves Nmecské Boetice, ves Vlkvice, ves Medle-

tice, s lidmi platnými i neplatnými, s dvory po-

plužnými. s rolí oranú i neoranú. s platy, s maj-

ty, s užitky, s robotami, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi. s horami, s doly, s lesy, s luhy.

s háji, s chrastinami, s rybníky, s rybnišemi,

s vodami tekutými i netekutými, s ekami, s poto-

ky, s mlýny, mlýnišemi i se vším plným pan-

stvím a píslušenstvím, což k tomu zboží svrchu-

psanému od starodávna píslušelo a písluší, s

mezemi a hranicemi i se všemi puožitky a užitky,

kterýmiž se koli jmény jmenovati mohu a jakž

to zboží v svých mezích a hraniciech od staro-

dávna záleží a vymezeno jest. se vším plným

právem, panstvím a vlastenstvím. tak jakž sem

to sám držel a toho užíval, nic sob tu ani erbóm

*) st jest v orig. psáno sst. s
) Tak v originále.
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svým práva, panství ;nn kterého vlastenstvi na

lom nepozuostavuje ani

,i vpisuji \ I ttské ku pra

vému jejich jmni a držení a ddinému p

ni, a jestliže b) mn nahi kde ve

ch svdilo, to tímto vkladem raoim a v ni-

>ují.

K,.
•

i s Lompnice a

ddicství, ves Ko-

Besniku, což tu mám,

tlního podacího, ve vsi Kwrosle-

tu mám, s rolí oranú i neoraná, s lití-

mi platnými i neplatnými, s lukami, s pastvami,

emi, s vodami tekutými i netekutými,

ery, s mlýny, s mlýnišemi, s potoky, s háji,

s chrastinami, s horami, doly, dolinami, pahrbky,

; hony, s lovy. s mezemi, s hranicemi, tak úpln,

jakž to svrchupsané zboží '"1 starodávna jesl vy-

mezeno a v svých hraniciech záleží, se vším pl-

ným právem, panstvím, tak jak sem to sám držal

a toho požíval, a zvlášt se všemi puožitky, v kte-

rýchž sou kolivk vcech aneb kterak by mohly

nimi jmény jmenovány býti, i se všemi ji-

nými vcmi, což kol i k tomu zboží svrchupsané-

mu písluší, nic sob ani erbóm svým ani budú-

cím potomkóm tu práva, panství ani vlastenstvi

žádného nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko 'kládám a vpisuji ve dsky zemské ku pra-

vému jich jmní a držení a ddinému požívaní,

a jestliže by mn nahoe psané zboží kde ve

dskách svdilo, to tímto vkladem moím a v nic

obracuji.

f.4 17. Jan z Pernštejna Václavovi z Lompnice

na Námši a erbóm jeho své vlastní zboží a d-
dicství, msteko Mohelno, ves Lhánice, ves Kla-

doruby, ves Kramolno, ve vsi Popovicích y
což tu

mám. se vším a všelijakým píslušenstvím, což k

tomu msteku písluší, s rolí oranú i neoranú,

s lidmi platnými i neplatnými, s lukami, s pásl

vámi, s pastvišemi, s vodami tekutými i neteku

tými, s jezery, s mlýny, s mlýnišemi, s rybníky,

ky, s lesy, S háji, s chrastinami, s lnu. mu.

- doly, s dolinami, s pahrbky, s hony, s lovy,

i mi, - hranicemi, tak Úpln, jak/ tu SvrcllU-

psané zboží od starodávna jesl vymezeno a

1 svých hraniciech záleží, se vším plným právem,

tak jak -cm to -;'un držel a toho požíval, a zvlášt

se všemi puožitky, \ kterých sou kolivk vcech

aneb kterak by mohly zvláštními jmény jmeno-

vány býti. i se všemi jinými vcmi, což koli k to-

uni zboží -vrchupsanému písluší, i s kostelním

podacím k tomu zboží píslušejícím, nic s.>b

ani erbóm svým ani budúcím potomkóm tu prá-

va, panství ani vlastenstvi žádného nepozuosta-

vuje ani zachovávaje, než to všecko vkládám a

vpisuji ve tisky zemské ku pravému jejich jmní,

držení a ddinému požívaní, a jestliže by mn
nahoe psané zboží kde ve dskách svdilo, to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

18. Jan ze Zdcnina Salomen se Lhoty, man-

želce své. puol osmnásta sta zlatých na penzích

bílých, zlatý po tidceti groších poítajíc, na

svém vlastním a ddiném zboží, na vsi Lilii

s jejím píslušenstvím, ve dsky zemské vkládá

za statek její, za ves Mladkov a za ves Chrud-
chromy s jich píslušenstvím, kteréž jest za tu

sumu prodal.

19. Štefan Karnar z ekovic Ann z Kin-

sperku, manželce své vlastní, na svém vlastním a

ddiném zboží, na vsi ekovicích s jejím píslu-

šenstvím, pt set kop grošuov eských na pen-

zích bílých ku pravému jejímu vnu ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji a píjemím toho vna i-

ním sám sebe tím vším statkem, kterýž mám
aneb míti budu.
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Kniha pana Jana Knnv z Kimstátii.

f. 1 1. Léta božího tisícího ptístého dvatcáté-

ho osmého, pi asu svaté Kunhuty [14. záí

1528] dr/án jest snm v mst Brn skrze uro-

zené pány, pana Jana z Pernštajna, hajtmana.

pana Jana Kunu z Kunstátu, najvyšího komor-

níka, pana Jana staršího z Šternberka, najvyšího

sudího markrabstvie moravského, a urozeného

vládyku Mikuláše z Bystice, najvyšího písae

téhož markrabstvie; na kterémž jsú sedli: duo-

stojný v Bože otec a pán, pan Stanislav, biskup

olomúcký, a urození páni, pan Jan z Lipého,

najvyší maršálek královstvie eského, pan Jin-

dich z Lomnice, pan Vilím Kuna z Kunstátu,

pan Jan Rokytský z Ludanic. pan Dobeš z Bo-

skovic, pan Kryštof z Boskovic, pan Jaroslav

z Šelnberka, pan Zdenk z Lomnice, pan Jan

z Žerotína, pan Václav Haugvic z Biskupic, pan

Jan z Kunovic, pan Hynek Bilík z Kornic. a z

vládyk: Vilím z Víková, Jan z Kyjovic, Vilím

Valeky z Mírová, Zdenk z Švábenic, Petr z

Vlachovic a Jindich Beznický z Xáchoda.

f.lv. Vno na vsi Hodících 1

).

2. Matj Vencelík z Žirovnice Barboe z Lapíc,

manželce své, na svém vlastním a ddiném zbo-

ží, na tvrzi a vsi Hodících, což tu mám a držím,

totjiž") na tech dílích toho zboží, na lidech plat-

ných i neplatných, na lukách, na lesích, na ryb-

nících, na ekách, potocích, jezeích, na všem,

což tu mám, jakýmiž se jmen}' jmenovati muož,

zapisuji a ve dsky zemské vkládám vna jejího

dva tisíce zlatých rajnských, za každý zlatý šede-

sáte krajcar a za každý krajcar ti peníze bílé

poítajíc, ku pravému jejímu vnnému jmní,

držení a užívaní a píjemím se toho vna iním
sám i se vším statkem svým, kterýž mám nebo

jmíti budu.

Tvrz Nová íše.

5. Jan elnd z Polovic a na Budkove i s svými

erby Adamovi z Hradce, najvyšímu kancléi

království eského, a jeho erbóm své vlastní

zboží a ddieství, tvrz Nová Híši s lidmi

v témž msteku v Nové Híši píslušejícími,

s rybníky, rybnišemi. s platy, poplatky, se dvo-

rem poplužním, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s lesy i se vším k tej

tvrzi píslušejícím, i s mlýnem, ves Vilémí*)

s lidmi a se dvorem tu píslušejícím, dvuor pustý

Chástav, kterýž podlé Šlaková dvora leží, a

Inka v Stoješicích, kteréž Zich mlyná ode mne
v platu drží, les Pahorek, se vším píslušenstvím,

právem a panstvím, což k tejž tvrzi a k tomu

zboží písluší, tak jakž v svých hranicích vym-
eno jest a což sem já tu držel a užíval, tu na

tom na všem sob a erbóm svým práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavuje ani zacho-

vávaje, to všecko vkládám a vpisuji ku pravému

jmní, ddinému držení a užívaní.

Ves Radostice.

4. Jan Miroslavský z Doloplaz Jana Kusého

s Mukodél a jeho erby na ves Radostice se vším

tej vsi píslušenstvím i na to na všecko, což má
neb ješt jmíti bude, pijímá na pravý a jedno-

stajný spolek.

5. Barbora z Nevdomí Albrechta ]
7
ojkovské-

ho z Milhostic, manžela svého, na ves Lešénu,

na ves Obec s jich vším píslušenstvím a na to

na všecko, což nyní mám aneb ješt jmíti budu,

pijímám na pravý a jednostajný spolek.

Fara pohoelická.

6. Jan z Pernštejna a na Helfnštajn, hajtman

markrabství moravského, knzi Zigmundovi, ka-

novníku brnnskému, i potomkóm jeho, pánóm
podacím fary pohoelieské, platu roního dva-

dceti osm kop grošv4
) eských na minci obecn

berné a osm kop vídenských na msteku Poho-

elicích, že jemu ode mne i od budúcích potom-

kuov mých, držiteluov pohoelieských, vydávány

býti mají. ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku

pravému jmní, držení a ddinému užívaní.

Tvrz Radkov. f.2

?. Václav, Hynek, Radkovští z Nové Vsi, Ja-

novi z Pernštejna a erbóm jeho své vlastní a d-
diné zboží, totiž tvrz Radkov, ves Radkov a

Nová l
r
es, s rolí oranú i neoranú. s lidmi plat-

nými i neplatnými, s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s vodami tekutými i netekutými. s jeze-

ry, s mlýny, s mlýnišemi, s potoky, s rybník}-,

s rybnišemi. s háji, s lesy. s chrastinami, s hora-

mi, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony. s lovy.

s mezemi, s hranicemi, tak úpln, jakž to svrchu-

psané zboží od starodávna jest vymezeno a v svých

hraniciech záleží, se vším plným právem a pan-

stvím, tak jakž jest to nebožík Burian Radkov-

ský ~ Nové Vsi, otec náš, držel a toho požíval, a

*) Nadpis jest psán jinou rukou a jiným inkoustem

než zápis. Touž rukou jsou psány také všechny další nad-

pisy této knihy.

-) V orig. tot již.

3) Druhé í tak (ij) v originále.

*) opraveno touž rukou z í.
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se všemi užitk tk) .
kterýn

koli jmen) jmenovati mohu, i se víchu jinými

vcmi, což k ton rchupsanému písluší,

b ani erbóm a potomkem svým na tom

panství ani kterého vlastenstvi nepi

stavujíc, ne ve dsky vkládáme ku pra

vému jmní a držení a jich ddinému požívaní,

.i jestliže by nám kde ve dskách svdilo, to tímto

vkladem moíme a v nive obracujem.

Nová Ves u I [odonína

zmnna na' i ves ruap)

&, My Ferdinand, z boží milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatskj etc. král. infant

\ Hyšpaní, arcikníže rakouské, markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské kníže a lužicskj

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem,

že jesl na nás vznesl velebnj František, opat

kláštera našeho Velehradu, i s svým konventem,

kterak jsú drželi od starodávna k témuž klášteru

ves, eená Nov Ves, pod Hodonínem ležící,

kteráž jest jim od téhož kláštera Velehradu opo

dál ležela, a z tej píiny jsú ji obhajovati, jakž

1>\ toho poteba ukazovala, nemohli, a proto že

jest i znamenit opustla, oznamujíc nám, že jsú

o tu nahoepsanú Nov Ves frajmark a smnu
pro dobré toho kláštera uinili s slovutným Al-

šem Laškovským, vrným naším milým, na ves

Tuapy, kderáž jim a klášteru jejich píležitá

jest, kterýžto Aleš Laškovský jim ješt nkterú

summu penz pidati má, a ze by týž knz Fran-

tišek opat i s svým konventem, pijma tu summu
od nho, druh ves, Vážany, kteráž od dávních

let "<1 toho kláštera zastavena jest byla. vyplatiti

chtli, kdež pak i urozený \"dém Kuna z Kun-

státu na Hrádku, podkomoí náš markrabství

moravského, vrný náš milý, podlé téhož opata

a konventu psáni jest nám uinil pedkládajíc

nám takovú smnu bez škody, pi tom nás snaž-

nými a pokornými prosbami prosíc, abychom jim

takové smny milostiv píti a povolení naše

královské, aby, jakož na ddieství sluší, mezi

sebou dokonati mohli, dáti ráili, aby tu eenú
Nov Ves nahoe psanému Alšovi, jeho erbóm

a potomkóm ve dsky zemské markrabství mo-

ravského vložili. Kdež my, znajíc jich slušnú žá-

dost, tímto listem naším svolujem k takové sm-
né a vuoli dáváme, aby oni již tu smnu doko-

nati mohli bez pekážky naší i budúcích našich,

králuov eských a markrabí moravských, i všech

jiných lidí. však tomu cheme, aby tý opat a

konvent tch penz, kteréž jemu od téhož Alše

pidány budou, jinam neobracel a obrátiti ne-

mohl ne. na výplatu vsi Vášan, porouejíce naj

vyšim komorníku a sudímu markrabství tnora>

ského, nynjším i budúcím, vrným našim mi f.2\.

1 \ ni. když koli od téhož opata a konventu a

svrchu psaného Alše požádáni budete, abyste tu

smnu ve dsky zemské vložiti a vepsati rozká

žali, znajíc \ tom jistu vuoli naši. Tomu na

svdomí peet naši královskú k listu tomuto

pivsiti jsme rozkázali. Dán na Budíne v terj

den svatého Lamperta [ly. sárí 1527], léta boží

ho tisícieho ptistého sedmmezcítmého a králov

sh 1 našich pr\ ního.

Poslovi- ke dekám dáni tohoto listu od pana

Jana / Pernštajna, hajtmana markrabství mo
ravského, pan Václav z Ludanic a pan Krystoi

z Boskovic

Vklad Nové Vsi.

9. Kne: František, /. milosrdenství božího

Opat, a všecken konvent nynjší 1 budúcí klášte-

ra vel, -hradského Alšovi Laškovskému S Švábe

nic a jeho erbóm a potomkóm dobrovoln a

s povolením a vuoli najjasnjšího knížete a pána,

pana Ferdinanda, uherského, eského etc. krále,

infanta v Hyšpaní, arciknížete rakouského a

knížete v Burgundí, markrabie moravského,

pána našeho najmilostivjšího, jakož to list

IKMti šíe a svtleji okazuje, vymnili a pro-

dali jsme a mocí listu tohoto prodáváme a po-

stupujeme sami od sebe i od našich všech budú-

cích potomk, opatuov a konventuov kláštera

velehradského, své vlastní a ddiné zboží, kde-

réž jest k tomu klášteru našemu píslušelo, totiž

vs, eenú Nov Ves, ležící nie Hodonína,

s lidmi tu usedlými i neusedlými, s rolí oranú i

neoranú, s desátky obilnými i vinnými, s dvorem,

s fojtstvím i s kostelním podacím, s lesy, s luhy.

s háji. s ekami tekúcími i netekúcími, s jezery,

s behy, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s lo-

vy zvíecími i ptaími i s jinými všelijakými duo-

chody a užitky, jakýmiž by jmény jmenovány

býti mohl}-, s mezemi, s hranicemi i se vším pl-

ným právem, panstvím a píslušenstvím, tak

jakž ta svrchupsaná Nová Ves od starodávna v

svých mezích a hraniciech záleží a vymezena

jest, a tak s tím se vším, jakž jsme to sami drželi

a užívali, nic tu sob práva, panství ani kterého

vlastenstvi nepozuostavujic ani vymieujíc, než

to jsme všecko ddin smnili a sfrejmarili ku

pravému ddieství. jmní a držení, svobodné a ne-

závadné, na tvrz a ves Tuapy s jich vším píslu-

šenstvím, a jestliže by nám kde ta Nová Ves ve

dskách svdila, to tímto vkladem moíme a toho

se odíkáme.
Mežován a na okraji Jan Kuna.

l
) Opraveno touž rukou z a.
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Vklad Nové Vsi.

ÍO. Aleš Laškovský z Švábenic i s svými erby

Janovi staršímu s Žerotína a na Strážnici, ddi-

cóm a erbm a budúcím potomkm jich ves, e-

ená Nov Ves, ležící níže Hodonína, s lidmi tu

usedlými i neusedlými, s rolí oranú i neoranú,

s desátky obilnými i vinnými, s dvorem, s fojt-

f.3 stvím i s kostelním podacím.
|

s lesy, sluhy, s há-

ji, s ekami tekúcími i netekúcími, s jezery, s be-
hy, s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s lovy

zvíecími i s ptaími i s jinými všelijakými d-
chody a užitky, jakými/, by jmény jmenováni

mohli býti, s mezemi, s hranicemi i se vším úpl-

ným právem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž

ta svrchupsaná Nová Ves od starodávna v svých

mezích a hraniciech záleží a vymezena jest, a tak

s tím se vším. jak jsme to sami drželi a užívali.

nic tu sob práva, panství ani kterého vlastenství

nepozuostavujíc ani vymieujíc, to všecko ddi-
n ku pravému ddicství. svobodné a nezávadné.

ve dsky zemské vkládáme a vpisujem k jejich d-
dinému jmní a užívaní.

Tvrz Tejnec s mstekem.
11. Linhart a Jan, strýcové ~ Lichtnštejna a

z X'yckolspurku, i s našimi erby a budúcími po-

tomky Janovi staršímu z Žerotína a na Strážnici,

erbóm a ddicm jeho své vlastní ddicství, ni-

žádnému nezávadné, tvrz zboenu, eenú Tajnec,

ležící na rod, eené Morav, s mstekem Tajii-

cem, s majtem tu, s dvorem, s mlýnem, s kostel-

ním podacím, rr.t Mikulice s kostelním podacím.

ves Hrušky, ves Kostice, <ives Trutmanice^1

)

krom rybníku a kostelního podací, <.ves Šakovi-

ce, co jsme tu drželi>2
). ves pustu Sklíko, ves

pustu Dluhonice, ves pustu Opato-icc, i se všemi

lidmi tu usedlými i neusedlými i se všemi tej

tvrzi, msteka a vsí nahoe psaných, s plným

právem, panstvím a píslušenstvím, nic tu sob
ani erbm a budúcím potomkm svým práva,

panství ani kterého vlastenství nevymieujíc ani

pozuostavujíc, to všecko prodali jsme a mocí listu

tohoto prodáváme pravým trhem a ku pravému
ddicství s platy, poplatky, s inžemi, s ospy. s ro-

botami, s rybníky, s rybnišemi, s lesy, s háji,

s luh}-, s ekami tekúcími i netekúcími, s jezery

k tm ekám píslušejícími, s lukami. s pastvami,

s pastvišemi, s lovy zvíecími i ptaími i s jiný-

mi všelijakými duochody a užitky, jakýmiž by

jmény mohli jmenováni býti. s vinohrady, s de-

sátky zemními, a tak s tím se vším, jakž ta tvrze,

msteko a vsi nahoe psané každá v svých me-
zích a hraniciech od starodávna záleží a vyme-
zeny jsú, to vše c'

3
) dsky zemské vkládáme a

vpisujem ku pravému jich jmní, držení a ddi-
nému užívaní, a jestliže by to svrchupsané zboží

nám kde ve dskách svdilo, to tímto vkladem
moíme a toho se odíkáme.

Ves Trutmanice.

12. Jan starší z Žerotína Janovi s Lipho a

na Krumlov, najvyšímu maršálku království

eského, a erbm jeho své vlastní a ddiné zbo-

ží, totiž ves Trutmanice a pul tvrtá lánu, jednu

tvrt a jeden podsedek osedlého a ti lány pusté

ve vsi Šakvicích, s (Kury, s rolí oranú i neora-

nú, s lukami. s pastvami, s pastvišemi. s hora

mi, s doly, s lesy, s háji. s chrastinami, s lovy,

s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lid-

mi platnými i neplatnými, s robotami, s užitky

a puožitky i se všemi poplatky, s vodami teku-

tými i netekutými, s ekami, s behy, s rybníky,

s rybnišemi. s potoky, s jezery i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, jakž ta zboží

svrchupsaná od starodávna v svých mezech a

hranicích a každé zvlášt záleží a vymezena sou,

nic sob ani erbm svým a budúcím potomkm
svým práva, panství ani vlastenství nepozuosta-

vuje ani zachovávaje, než to všecko ve dsky vklá-

dám a vpisuji ku pravému jmní, držen! a ddi-
nému užívaní.

Tvrz Polci
1

), Bakovice, Lovovice etc. f.3v.

13. Vilím Kuna z Kunstátu, .Juna z Bako-
vic s našimi erby a budúcími potomky Janovi

z Tavíkovic a erbm jeho své vlastní a ddiné
zboží, tvrz Polic') a ves tímž jménem jmenová-

nu, tvrz pustou Bakovice a ves tímž jménem
jmenovánu, tvrz pustu Kosníky a ves tímž jmé-

nem jmenovanou, tvrz pustou Lovovice a ves

tímž jménem jmenovánu, tvrz pustu Hornice a

ves tímž jménem jmenovánu, ves Plaovice,

osm lovku ve vsi Kdúsoz, tyi lovky ve

vsi Lhoticiech, jednoho lovka ve vsi horních,

jednoho lovka ve vsi Jieticích, ves pustu

Osmoruby, ves pustu Újezdec, ty všecky svrchu-

psané tvrze a vsi osedlé i pusté s dvory, s rolí

oranú i neoranú. s lukami, s pastvami, s past-

višemi, s hory. s doly. § lesy, s háji, s chrasti-

nami, s rovninami'
1

). s liony, s lovy. s ižbami,

s mezemi, hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s puožitky i užitky i se vše-

mi poplatky, s mlýny, s mlýnišemi, s ekami,

s behy, s rybníky, s rybnišemi. s potoky tekú-

cími i netekúcími. s jezery, se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakž to zboží

od starodávna v svých mezech. každé i v každé

obzvláštn, záleží a vymezena7
) sou, nic tu nám

ani erbm svým ani budúcím potomkm práva.

') s
) Xa okraji Jan Kuna.

3
) Touž rukou nad ádkem.

*) 5
) Tak v originále. Je to Police.

6
) Za tím nepetržené slovo s a petržené slovo kury.

') Toto a další slovo tak v originále.
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panství .nu vlastenstvi nezachovávaje, tak jak

jsme t«> sami di všecko ve dsky ttm

hne a vpisujem k jich pravému

dinému jmní, drženi a užíváni, a jestliže by

nám to svrchups kde ve dskách svdi-
tímto vkladem moíme a v nive obracu-

jera

Ten na naueni pan-

Ves Bhaovice.
14. Vilém Kuna z Kunstátu, Anna z Bako-

íimi erby a budúcími potomk)

unstátu a erbóm jeho své vlast-

ni a ddiní s Bhaovice i s kostelním

m, s platy, s užitky, s robotami, s Inkami.

s rybníky, - rybnišemi, s vodami tekúcími i

netekúcími i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, což k tej vsi od starodávna

písluší, s mezemi, - hranicemi, se všemi puožil

ky a užitky, kterýmiž se kuli jmény jmenovati

mohu. a tak. jak jsme to sami drželi a požívali,

erbóm svým a budúcím potomkóm
práva, panství ani kterého vlastenstvi nepozuo-

stavujíc ani zachovávaje, než to všecko ve dsky

zemské vkládáme a vpisujeme k jich pravému

jmní, držení a ddinému užívaní, a jestliže by

rchupsané zboží nám kde ve dskách svdi-

lo, to tímto vkladem kazíme, moíme a v nic

obracujem.

Ten vklad svrchupsaný stal se na nauení pan-

ské.

Ves Babice, ( idlin.

l^. Vilém Kuna c Kunstátu, Anna z Bakovic
našimi potomky a erby Vilémowi Valecskému

r Mírová a erlxmi jeho naše vlastní zboží a d-
dieství. ves Babice s ivrzí pustou i s kostelním

podacím i 5 tím lovkem v Cidlin, kterýs k to-

mu podacímu písluší, a v Martiniciech šest lá-

nuov i s tím rybníkem, což rychtái1
) písluší

polovici a pánu polovici, ves Bulíkovice i s tvrzí,

v Lukovicích tyi lovky, s platy, s užitky,

s robotami, s Inkami, s rybníky, s rybnišemi,

s vodami tekúcími i netekúcími i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, což k tomu

zboží od starodávna písluší, s mezemi, s hra-

nicemi, se všemi puožitky a užitky, kterýmiž ie

koli jmény jmenovati mohu, a tak, jak jsme to

sami drželi a požívali, nic sob ani erbóm svým

a budúcím potomké>m práva, panství ani kterého

vlastenstvi nepozuostavuje ani zachovávaje, to

všecko ve dsky zemské vkládáme a vpisujeme

k jich pravému jmní, držení a ddinému uží-

vaní, a jestliže by to svrchupsané zboží nám kde

ve dskách svdilo, to tímto vkladem kazíme,

moíme a v nic obracujem.

Ten svrchupsaný vklad stal se na naueni pan

ski.*)

1 no okraji Jan Kuna,

Spolek na ves Veselou,

l(». Mandalena s Dube a s Lipého Kryštofa

8 Boskovic, syna svého, .1 jeho erby na ves Kt
tin, na ves 1'eselú a na to, co/ ;/,/ 1'oíí mám.
1 na to na všeck mám .1 k emuž právo

mam uch ješt jmíti budu, 1 ;; ( / to venné právo,

dskami zapsané mam, pijímáni 11. 1 pravj

a jednostajnj spo

Vno na Jiíkovicích.

17. Hík Svojkova Bohunce z Zahrádek,

manželce své, na tvrzi a vsi Jiíkoviciech S jich

píslušenstvím, což tu má, vkládá nad vno puol

tvrtá sta kop groši eských na penzích. Pí-
jemím se iní sám vším statkem svým, což ho

kde má anebo jmíti bude.

Spolek na Jiíkovice.

18. Bohunka z Zahrádek Jiíka ~ Svojkova,

manžela svého, pijímá na pravj spolek na puol

tvrtá sta kop groši, kteréž nad véno dskami na

vsi Jiíkovicích s jich píslušenstvím za-

má, i na to na všecko, kdež co má aneb

jmíti bude.

Dvr v Lelekovicích.

19. Kuea Pavel pevor 1 veškeren konvent klá-

štera svatého Michala v Brn Janovi Prokovi
Velikému z etn, erbóm a budúcím jeho potom-

kóm dvuor svuoj vlastní a dva lány role, kteréž

jsme ve vsi Lelekovicích jmli, se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, žádného so-

b tu na tom práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko, tak jakž jsme to sami drželi a požívali,

beze vší výmienky, ve dsky zemské vkládáme a

vpisujem ku pravému jich jmní, držení a d-
dinému požívaní smnou ca osmdesáte grošv
platu ronieho, kteréž nám týž Proek i s budú-

cími svými ze "vsi Lelekovic vydávati mají, pi
svatém Jií tyidceti groši a pi svatém Václa-

ve tyidceti groši eských, na budúcí asy.

Ten svrchupsaný "vklad stal se c nauení pan-

ského.

Dvr v Slavíkovicích.

20. Dorota, pozuostalá po Václavovi z Slaví- f.4v.

kovic, otci svém, pijímám Jiíka Hložka, man-

žela svého, na pravý a jednostajný spolek na

dvuor v Slavíkovicích i na to všecko, což k to-

mu dvoru píslušelo a písluší a což koli mám a

jmíti budu.

Msteko ( )lbramice.

21. Purgmistr a rada msta Brna, nynjší i

budúcí, Zygmundovi Valecskému ~ Mírová, er-

bóm i budúcím potomkóm jeho zboží naše vlast-

') babickému, podle . 2-. 2
) Tato poznámka není mežována.



XXIII 1528-1529 197

ní a ddiné, totiž msteko Olbramice, což jsme

tu sami jmli, ve vsi Babiciech, což jsme tu jmli,

ve vsi Morasiciech, co jsme tu sami jmli, s rolí

oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s vodami te-

kutými i netekutými, s mlýny, s mlýnišemi,

s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi

i se všemi užitky a puožitky, jakýmiž se koli

jmény jmenují, i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, tak jak jsme to sami dr-

želi a požívali, nic sob tu na tom zboží práva,

panství ani kterého vlastenství nepozuostavuje

ani zachovávaje, krom lesu toho s jeho píslu-

šenstvím, kterýs leí u Lyskounu nad Olbrami-

cemi, ten sob a budúcím svým pozuostavujem,

jakž ten sám v sob vymezen jest, než sic to jiné

všecko zboží, tak jakž se svrchu píše, všecko ve

dsky vkládáme a vpisujem ku pravému jich jm-
ní, držení a ddinému požívaní, a jestliže by to

zboží nám kde ve dskách svdilo, to tímto vkla-

dem moíme a v nic obracujem.

22. /vnno Domini 1529, v pondlí po nedli,

kteráž slov Reminiscere [22. února 1529], držán

jest snm v mst Brn skrze urozené pány, pa-

na Jana z Pernštajna, hajtmana markrabstvie

moravského, pana Jana Kunu z Kunstátu, naj-

vyšího komorníka, pana Jana staršího [z] Štern-

berka, najvyšího sudího téhož markrabstvie, a

urozeného vládyku Mikuláše z Bystice, najvyší-

ho písae zemského; na kterémž jsú sedli: duo-

stojný v Bohu otec, pan Stanislav, biskup olo-

múcký, a urození páni, pan Jan z Lipého, naj-

vyší maršálek královstvie eského, pan Jindich

z Lomnice, pan Vilím Kuna z Kunstátu, pan

Dobeš z Boskovic, pan Jan z Ludanic, pan Zde-

nk Mezický z Lomnice, pan Jaroslav z Šeln-

berka, pan Václav Haugvic z Biskupic, pan Jan

í Kunovic, pan Hynek Bilík z Kornic, a z vlá-

dyk: Vilím z Víková, Jan z Kyjovic, Vilím Va-
leky z Mírová, Petr z Vlachovic, Zdenk z Švá-

benic a Jindich Beznický z Náchoda.

f.5 Tvrz a ves Kobylníky.

23. Bohuše Herynk z Slúpna i s svými erby

Janovi Kyjovskému z Kyjovic a jeho erbóm své

vlastní a ddiné zboží, žádnému nezávadné,

tvrz a ves Kobylníky i s mlýnem, s dvorem, s

rolí oranú i neoranú i se vším jeho panstvím a

píslušenstvím, s rybníky a s lesy jménem Hrad,

Dlouhý žleb, Velovice, s luhem, s háji, s chrasti-

nami, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s po-

toky, s behy, s potoinami tekutými i neteku-

tými, s horami, s doly, s ouroky a poplatky, se

všemi oužitky a puožitky, kterýmiž kolivk ty

oužitky a puožitky jmény mohl v by jmenovány

býti, s lidmi platnými i neplatnými, s kury, s vaj-

ci, s lovy, s hony, s mezemi, s hranicemi, kteréž

kolivk to zboží a ddicství v svých mezech a

hraniciech od starodávna záleží a jest vymeze-

no, a tak, jakž sem sám to zboží po otci svém
držel a požíval i pedkové moji, nic sob tu ani

erbóm svým práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozuostavuje ani zachovávaje, než to vše-

cko zboží a panství ve dsky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jejich jmní, uživan! a d-
dinému držení, a jestliže by to svrchupsané zbo-

ží mn neb erbóm mým kde ve dskách svdilo,

toho se odíkám a tímto vkladem moím.
Meovdn a na okraji Zacharidš z Hradce.

Ves Hrušky.

24. Jan ernohorský z Boskovic i s svými er-

by Janovi Kyjovskému z Kyjovic a jeho erbóm

své vlastní zboží a žádnému nezávadné, totižto

ves Hrušky, což sem tu jml a jakž se na muoj

díl dostalo, se vším jejím panstvím a píslušen-

stvím, s rolí oranú i neoranú, s lukami, past-

vami, s pastvišemi, s potoky, s potoinami, s vo-

dami tekutými i netekutými, s horami, s doly i

s ouroky, s poplatky, s kury, s vajci, se všemi

puožitky i se všemi oužitky a jmény, jimiž by

mohli jmenováni býti, s lidmi platnými i neplat-

nými, s mezemi i s hranicemi, v kterýchž kolvk

to zboží a ddicství v svých mezech a hraniciech

od starodávna záleží a jest vymezeno, a tak, jakž

sem to zboží sám držel i požíval i pedkové moji,

nic sob tu ani erbóm svým práva, panství ani

kterého vlastenství nepozuostavuje ani zachová-

vaje, než to všecko ve dsky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jejich jmní, držení a ddi-
nému užívaní, a jestliže by to svrchupsané zboží

mn neb erbóm mým kde ve dskách svdilo,

toho se odíkám a tímto vkladem moím.
Msteko Blížkovice.

25. Jindich z Lichtnburka Appolon z Lomp-

nice, manželce své, puol osma sta kop groši

eských vna jejího na svém vlastním a ddi-
ném zboží, na msteku Blížkovicích s jeho vším

a všelijakým píslušenstvím, ve dsky zemské vklá-

dá a vpisuje ku pravému jejímu vnu. Píjem-

ím toho vna sám se iní se vším statkem, což

jeho nyní má aneb ješt jmíti bude.

MeSován a na okraji: Jan z Žerotína.

Ves Koim. f.5 v.

26. Dobeš a Jaroslav, bratí vlastní z Boskovic

a z rné Hory, na míst Tasa, bratra našeho

vlastního, z Boskovic, jsúc za rukojmie za zprá-

vu tvrtého dílu vsi Kuíma, Zygmundovi A ek-

sovi z Landeka a Dorot z Eyznova, manželce

jeho. a jich erbóm 1

) po nálezu pánuov JMtí i na

*) a jich jest napsáno touž rukou na pravém okraji za slovem jeho a erbóm na levém okraji ped slovem po.
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5 námi /a bratra

našel gmundovi Nekšovi a Doro

t. manželce jeho, toho dilu slíbili, ten jmi

vším jeho píslušenstvím, panstvím,

im na díl bratra našeho po <<tci

.nutí dostalo, s rybníkem, - le-

53 . - háji, - chrastinami, s roli oranú i

mi. s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s potoky,

t. vinami, vodami tekutými i netekutými,

s horami, s doly, s ouroky, s poplatky, se všemi

užitky a puožitky, kterýmiž kolivk t\ oužitk)

a puožitk) jmény mohly by jmenován) býti,

> lidmi plamými 1 neplatnými, s lovy, s hony.

s mezemi a hranicemi, kteréž kolivk to zboží a

ddiestvi v svých mezech a hraniciech od staro

vymezeno jest, a tak, jakž to zbo

tr náš -.mi držel a požíval i pedkové jeho,

ni jemu tu a erbóm jeho práva, pan

ství am kterého vlastenstvi nepozuostavujíc a

nezachovávajíc, to všecko zboží, panství k jejich

jmní, držení a ddinému požívaní ve dsky

zemské vkládáme a vpisujem.

Mížován <i na okraji Zdenk z V[a]ldštejna na míst

pana Jana / Zerotfna, komorníka.

Tvrz pustá Halme.

27. Vilím Valecský z Mírová i s svými erby

Bohušovi Hrubicskému c echtína a erlwmi je-

ho své vlastní zboží a ddiestvi. tvrz pustou Ba-

se vsí Uabiiani, s kostelním podacím í 5 tím

em v Cidlin, který: k tonut podací píslu-

ší, ve vsi pusté Martiniciech šest lánuov a ryb-

níek, kteréhož pán polovici užívá a rychtá ba-

hieský polovici, tvrz a ves Bolíkovice a v Louko-

viciech tyi clovky, se všemi jich. tch tvrzí a

vsí. plným právem a píslušenstvím, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s dvory poplužnými, s roli

oranú i neoranú. s platy, s oužitky, s robotami,

s Inkami, s rybník}- i s rybniši. s vodami teku-

tými i netekutými. s mlýny, s mlýnišemi i se

vším právem, panstvím a píslušenstvím, což k

tomu zboží od starodávna píslušelo a písluší,

s mezemi, s hranicemi, se všemi puožitky a užit-

ky, kterýmiž se koli jmény jmenovati mohu, a

tak. jakž sem to sám držel a požíval, nic sob tu

ani erlx')m svým a budúcím potomkim práva,

panství ani kterého vlastenstvi na tom nepozuo-

stavuje ani zachovávaje, to všecko ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji k jich pravému a ddiné-
mu jmní, držení a užívaní.

f.6 Ves Krasonice.

28. Zdenk Mezeícský ~ Lom pni: e i s svými

erby Jindichovi Koasovi c Vydi a na Knihni-

ciech a erbóm jeho své vlastní a ddiné zboží,

ves Krasonice se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, s lesy, s háji, s chrastinami,

- rolí oranú i neoranú, s pastvami, s pastvišemi,

s rybníky, s rybnišemi. s potoky, s vodami teku-

tými 1 netekutými, - ouroky, s poplatk) 1 se vše-

mi ou; itkj 1 puožitky, kterýmiž by kolivk jmény

ty oužitk} a pii" itk) jmenován) býti mohly,

> lidmi platnými 1 neplatnými, s lovy, s hony,

•n\. s hranicemi, kterak kolivk to zboží a

ddiestvi v svých mezech a hraniciech od staro

dávna záleží a jesl vymezeno, tak jakž sem to

sám držel a požíval, i .v tím platem, kterýž jesl se

odtud /.- klášteru hískému vydával, nic sob tu

am erbóm a potomkem svým práva, panství am

kterého vlastenstvi nepozuostavuje am zachová

vaje, než to všecko ve dsky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jmní, držení a k ddinému
jich požívaní.

Ves Hudci.

2*>. Zdenk z Lompnice 1 s svými erby Bohušo-

vi Hrubicskému z echtína a erbóm jeho své

vlastní a ddiné zboží, ve vsi Budi šest lánuov

a dva podsedky,se vším plným právem, panstvím

i jich píslušenstvím, s lesy, s háji, s chrastina-

mi, s rolí oranú i neoranú. S pastvami, S past

i. s rybník}- a s rybnišemi, s potok}', s vo

dami tekutými i netekutými. s ouroky, s poplat-

ky i se všemi oužitk} 1 puožitk}-. kterýmiž by

kolivk jmény ty oužitky a puožitk}- jmenováni

býti mohli, s lidmi platnými i neplatnými, s lovy.

s hon}, s mezemi, s hranicemi, kterak kolivk to

bo i a ddiestvi v svých mezech a hraniciech od

staradávna záleží a jest vymezeno, a tak. jakž

sem to sám držel a požíval, í .í tím plátení, kte-

rýž jest se odtud /,- klášteru liísskémit vydával,

nu- sob tu ani erbóm a potomkem svým práva.

panství ani kterého vlastenstvi nepozuostavuje

ani zachovávaje, to všecko ve dsky zemské vklá-

dám a vpisuji k jich pravému a ddinému jm-
ní, držení a užívaní.

Ves pustá Bohutsko od hranic arklebských. f.6v.

>0. Mikuláš z Zástizl na Želeticích i s svými

erby Ctiborovi Vranovskému z Vranova a jeho

erbóm své vlastní zbožie a ddiestvi. ves pustou

Bohutsko od hranic arklebských pod horou, kte-

ráž si,,ve Strážná, tou cestou vrchem až po hra-

nice lhotské a s druhé strany až pn hranice ža-

rušské a arklebské potud, pokudž zamezeno jest.

krom mýta k Drašvkám píslušejícieho, kteréž

z starodávna na Bohutsku bráváno bývalo a háji-

lo se a hájiti má. s rolí oranú i neoranú, s platy,

poplatk}- i všelijakými užitky, duochody, který-

miž muož tej vsi užiti, nic sob nepozuostavujíc,

s plným panstvím a svobodstvím, tak jakž ta ves

pustá v svých hraniciech a mezích záleží, nic so-

b tu panství nepozuostavujíc ani erbóm svým,

to všecko ku pravému ddiestvi, jmní, držení a

ddinému požívaní ve dsky zemské vkládám a

vpisuji.
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Ves Syrovice.

Tento vklad dole psaný stal se na nauení pan-

ské.

31. lilška z Mukodl, Jan elud z Pálovic,Jan

Kusý z Mukodii, mocní porunici dtí a všeho

statku nebožtíka Jana Mstnicského ze Mstnic,

Mikulášovi z Víková a jeho erbóm ku pravému

ddicstvie ves Syrovice se vším jejím píslušen-

stvím a dvuor, kterýž slov Lazec, v Krniciech

lidi všecky i to všecko, což tam jest a k Syrovi-

cím písluší, loz'ka jednoho v Jackov se vší

jeho poddaností i to všecko, což k tomu písluší,

s platy, robotami, s rolí oranú i neoranú, s luka-

mi, s pastvami, pastvišemi, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s vodami tekutými i netekutými, s ryb-

ník}-, s rybnišemi, s užitky i puožitky, s meze-

mi, s hranicemi, jakž ta ves a ten všecek statek

v svých mezech a hraniciech od starodávna zále-

ží a vymezen jest, tak jakž jest nahoe psaný Jan

Mstnicský sám to držel a toho zboží všeho uží-

val, s tím se vším plným právem a panstvím,

kterýmž by koli jménem jmenováno býti mohlo,

nic sob ani erbóm svým ani téhož Jana Mstnic-

ského erbóm a budoucím práva, žádného panství

ani kterého vlastenství na tom všem statku neza-

chovávaje ani co pozuostavuje, to jsme všecko

ku pravému ddieství, svobodné a nezávadní

i/sky zemské vložili, a kdež by Janovi ze Mstnic
a erbóm jeho ve dskádi svdilo, to tímto vkla-

dem moíme a v nive obracujem.

Ves Syrovice.

32. Mikuláš z Víková Ann ze Mstnic, man-
želce své. ku pravému jejímu vnnému právu

vkládám a vpisuji na vsi svj Syrovicích
/

vnných puol tetího sta kop groši eských min-

ce obecn bernej a nad vno sto dvadceti pt kop

groši eských na tejž minci. Píjemím toho vna
iním se sám vším statkem, kterýž mám a jmíti

budu.
* Vno na msteku Arklebov. f.7

33. Jaroslav Racek z Mrdic na Uherciech Mar-
get z Víková, manželce své vlastní, k jejímu

vnnému právu puol tetího sta kop groši eských
penz vnných na puol msteku Arklebov vklá-

dám a vpisuji ve dsky zemské a píjemím toho

vna iním se sám se vším statkem svým, kterýž

mám aneb jmíti budu.
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Kniha pana Krištofa z Boskovic]

,Lf.l 1. l_,éta Pán tisícého ptistého titcátého

prvního držán jest snm v mst Brn druh
nedli v pust, kteráž slov Reminiscere [5. bez-

na 1531], skrze urozené pány, pana Jana Kunu
z Kunstátu a na Lukov, hajtmana markrabství

moravského, pana Krištofa z Boskovic a na Te-
bové, najvyšího komorníka, pana Jana staršího

z Šternberka a na Kvasících, najvyšího sudího

téhož markrabství, a urozeného vládyky Miku-

láše z Bystice, najvyšího písae zemského; na

kterémž jsú sedli: duostojný v Bože otec a pán,

pan Stanislav, biskup olomúcký, a urození páni,

pan Jindich Mezeícký z Lomnice, pan Vilím

Kuna z Kunstátu, pan Zdenk Zampach z Potn-

štajna, pan Linhart z Lichtnštajna, pan Dobeš

z Boskovic, pan Jan Veverský z Ludanic, pan

Jan z Kunovic, pan Hynek Bilík z Kornic, a

z vládyk: Vilím z Víková, Stibor z Vranova,

Jan Kyjovský z Kyjovic, Vilím Valeky z Mí-

rová.

2. Tas Kropá z Nevdomí, erb po Jindicho-

vi Kropáovi zuostalý, i s svými erby a budúcí-

mi potomky Mikulášovi Doupovcovi z Doupova
a na Bohdalicích, jeho erbóm i potomkóm ves

svú vlastní a ddinú Zvonovice a druh ves,

pustu, Žilovice, s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú. s lukami i s jinými po-

platky a se všemi užitky, s robotami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s rybníky, s rybnišemi, s vo-

dami tekutými i netekutými, s lesy, s háji, s

chrastinami, s horami, s dolinami i se vším

plným právem a panstvím a tch vsí píslušen-

stvím, s mezemi, s hranicemi i se vším jejich

píslušenstvím, což k tm všem od starodávna

píslušelo aneb ješt písluší, nic sob tu ani

erbóm svým a budúcím potomkóm práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nepozuostavuje, než

to všecko ve dsky zemské vkládá a vpisuje ku

pravému jich jmní, držení a ddinému uží-

vaní.

f. Iv. 3. Heralt z Zástizl, erb pozuostalý po He-
manovi z Zástizl, Proek mladší z Zástizl na

Miloticiech i s našimi erby Mikulášovi Doupov-
covi z Doupova a jeho erbóm i potomkóm své

vlastní zboží a ddieství. kteréž se nám dostalo

po Philipovi z Zástizl. strýci našem, totiž ves

Bohdalice s dvorem poplužním a s kostelním po-

dacím, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí ora-

nú i neoranú, s lukami, s lesy, s háji, s chrasti-

nami, s horami, s dolinami i s jinými poplatky

a užitky, se všemi robotami, s pastvami, s past-

višemi, s rybníky, s rybnišemi, s vodami teku-

tými i netekutými, s mlýny, s mlýnišemi a se

vším plným právem, panstvím a té vsi píslušen-

stvím, s mezemi, s hranicemi i se vším jiným

píslušenstvím, což k tomu zboží od starodávna

píslušelo a písluší a v svých mezech a hraní

ciech záleží a od starodávna vymezeno jest, tak

jak jsme to sami drželi a užívali a pedkové
naši, nic sob tu ani potomkóm našim budúcím
nezachovávajíc žádného práva, panství, ani kte-

rého vlastenství nepozuostavujíc, než to všecko

ve dsky vkládáme a vpisujeme ku pravému jm-
ní, držení a ddinému jich užívaní, a kdež by
nám ve dskách svdilo, to tímto vkladem mo-
íme a toho se odíkáme.

i. Dorota a Kateina, sestry vlastní z Borov-

né, i s svými erby Hynkovi Koasovi z Vydi a

na Borovné a jeho erbóm i budúcím potomkóm
své vlastní zboží a ddieství, tvrz Borovnú a ves

Borovnú, s lidmi platnými i neplatnými, s dvo-

rem, s robotami, s rolí oranú i neoranú, s ospy,

s kun% s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ryb-

níky, s rybnišemi, s mlýny, s mlýnišemi, s lesy,

s háji, s horami, s chrastinami, s luhy, s ekami,
s potoky tekutými i netekutými, s doly, s mezemi,

s hranicemi, se všelijakými užitky a puožitky, s

poplatky, s duochody, v kterýchž jsú koli vcech
aneb kterak koli jmenovati a shledati se mohu, i

se vším plným právem, panstvím a píslušenstvím

i se všemi svobodami k tomu statku a k tm li-

dem píslušejícími, tak zúplna a v celosti, jakž to

svrchupsané zboží od starodávna vymezeno a

okrŠleno jest, tak jakž jsme to sami drželi i otec

náš, nic sob tu ani erbóm a potomkóm svým

práva, panství ani kterého vlastenství nepozuo-

stavujíce ani zachovávajíce, než to všecko ve

dsky zemské vkládáme, svobodné a nezávadné,

ku pravému jmní, držení a jich ddinému uží-

vaní, a kdež 1

) by nám, Dorot a Katein, to zbo-

ží ve dskách svdilo, to tímto vkladem moíme
a toho se odíkáme. A tento vklad stal se jest na

naueni panské, ponvadž jest Burian z Borovné,

otec Doroty a Kateiny, za živnosti své ten sta-

tek prodal a peníze za vzal.

5, My Vladislav, z boží milosti uherský, eský, j^

]
) Slova a kdež — odíkáme jsou napsána se znaménkem vynechání tou rukou na konci zápisu.
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dalmatský, charvatskj eto král, markrabie mo-

ravský, lucemburské a -1<

markrabie etc., oznamujem listem tímto všem,

nkterým asem urozenému Ja-

- Lompnice a ho Meseii, hajtmanu raar-

ského, vrnému našemu milému,

výplatu na sámku J", íím a všelijakým

jeho píslušenstvím dáti ráili tak, aby on to od

držitelv nynjších i budúcích vyplatiti a vypla

tíc držeti a toho s ddici a budúcími svými po-

žívati mohl, jakž by se jim /dalo a líbilo, jakož

pak to všecl na to jemu vydaný v sob

šíe drží, zavírá a ukazuje, kdež my, prohledá-

jíce na mnohé pilné a platin- služby, kteréž jesl

nám týž Jan od dávních asuov rád hotov inil

a initi nepestává, protož s dobrým rozmyslem,

naším vdomím, mocí královská v Cechách a ja-

markrabie moravský tuto jsme nahoe psa-

nému ddicóm jeho zvláštní milost ui-

niti ráili a tímto listem iníme dávajíce jemu.

ddicóm a budúcím jeho sámek Veveí se vším

a všelijakým jeho píslušenstvím i s opravami

ddin, nic tu sob aneb budúcím králóm eským

a markrabím moravským nepozuostavujíce, tak,

abv oni jmenovaný zámek se vším píslušenstvím.

kd\ ž jej prvé vedle obdarování našeho vyplatí.

jmli, drželi, toho požívali a požívati mohli tím

vším obyejem a právem, jakž sou jej pedkové

naši. králové eští a markrabie moravští, jmli,

drželi a požívali, bez umenšen! všelijakého, a

tak, jakž jiní obyvatelé téhož markrabství svých

ddiných zboží požívají, je drží nebo požívati

mohu, a to bez naší, budúcích našich, králuov

ch a markrabí moravských, i jiných všech

lidí všelijaké pekážky: pikazujíce hajtmanu,

najvyšímu komorníku a sudímu a jiným úedni-

kóm markrabství moravského, nynjším i budú-

cím, když kolivk od nadepsaného Jana neb d-
dicv jeho týž zámek Veveí s jeho píslušenstvím

vyplacen bude a vy od téhož Jana nebo ddicv
jeho za to požádáni budete, abyste jim nadepsa-

ný zámek se vším jeho píslušenstvím ve dsky

zemské ddin, tak jak se nahoe píše, vložiti a

vepsati rozkázali bez zmatku a všelijaké odpor-

nosti, jinae toho pod zachováním milosti naší

nikoli neiníce. Kdož by tento náš list s nahoe

psaného Jana, ddicv a budúcích jeho dobru a

svobodnu vuolí jml, ten má a jmíti bude túž

moc i plné právo ke všem vcem v tomto listu

položeným. Tomu na svdomí peet naši králov-

ská k listu tomuto pivsiti jsme rozkázali. Dán
v Brod Uherském tu sobotu po Božím narozen!

[28. prosince /s/0'1/. léta božího tisícieho pti-

jedenástého a království našich uherského

tého prvního a eského tyideátého,. To
noto vkladu ve dsky dáni jsú poslové od pana

Jana Kuny") / Eíunstátu, hajtmana markrabství

moravského, pan Karel ZajímazKunstátu, pan*)

Jaroslav') ernohorský / Boskovic.

l'o loví toho listu od pana hajtmana ke dekám

vydaní pan Albrecht / 1 .ichtnburka. pan Jan

z Doubravice.*)

6. My Jindich. Václav a Vladislav, bratí f.2v.

vlastní 3 Lompnice a na Meseii, 1 s svými erby

oznamujem tímto listem pede všemi, kdež ten

nebo túc slyšán bude, jako mámy list od naj-

jasnjšího knížete a pána, pana Vladislava, uher-

ského .1 eského etc. krále a markrabie moravské

ho slavné pamti, pána našeho milostivého, kte-

rýms JKMt urozenému pánu. panu Janovi

8 Lompnice a na Mezcíí, hajtmanu markrab-

ství moravského, panu otci našemu milému, a d
dicóm jeho na hrad Veveí se vším píslušen-

stvím, což jest k markrabství píslušelo, i s opra

vámi dávati ráí ddieství, jakož ten list JKMti

to všecko v sob sieji a svtleji ukazuje a zavírá,

v kterémžto listu zvlášt položeno a vymínno
jest. kdož by ten list jml s svrchupsaného pana

lana aneb ddicv jeho dobru a svobodnu vuolí.

že ten má a jmíti bude touž moc a též plné právo

ke všem vcem v nm položeným a zapsaným

jako on sám a ddicové jeho, protož my svrchu-

psaní. Jindich, Václav a Vladislaz', jakožto ddi-

cové po témž panu Janovi pozuostalí dali jsme a

mocí listu tohoto dáváme ten list s svú dobru a s\
.

1

bodnu vuolí urozenému pánu. panu Janovi Ku-

noví z Kunstátu na Lukov, hajtmanu markrab-

ství moravského, a erbóm jeho a to všecko právo

na. erby a potomky jeho pevodíme. Tomu na

svdomí peeti své vlastní k tomuto listu piv-
siti jsme dali a pro lepší jistotu a vdomost pi-

prosili jsme urozených pán, pana Jana z Lipého

na Krumlov, najvyšího maršálka království

eského, pana Dobeše z Boskovic na Rosicích,

pana Zdenka Zampacha z Potnštejna a v Nm-
ikách. a urozených vládyk, Zygmunda Valecské-

ho z Mírová na Miroslavi. Jana Dubanského ze

Zdenína na Habrovanech, Viléma Valecského z

Mírová na Okarci, že sou peeti své podlé našich

k tomuto listu a dobré vuoli pivsiti dali, sob

a erbóm svým bez škody. Jenž jest psán a dán

v Brn v nedli, kteráž slov Oculi [12. bezna

1531], léta Pán tisícieho ptistého tideátého

prvního.

') Podle originálu sice 2/. prosince 1511, ale léta pa-

nování ukazují, že se tu rok 1511 poítal od 25. prosince

r. 15JO.

-) Touž rukou nad ádkem.

3
) Za tím petržené slovo Karel.

*) J opraveno touž rukou ze z.

5
) Tento zápis o poslech jest dole pod listem, a to jinou

rukou a jiným inkoustem. Nepochybn dodaten.
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7. Jindich, Václav, Vladislav, bratí vlastní

z Lompnice, i s svými erby Janovi Kunovi z Kun-

státu na Lukov, hajtmanu markrabstvie morav-

ského, a erbóm jeho všecko právo své ddiné od

najjasnjšího knížete a pána, pana Vladislava,

uherského, eského etc. krále a markrabie mo-

ravského slavné pamti, Janovi z Lompnice a na

Mezeíí, hajtmanu markrabství moravského.

otci našemu, a ddicóm jeho na hrad Veveí se

vším jeho píslušenstvím, což jest tu na tom stat-

ku markrabství bylo, i s opravami, dané, tak

jakž list JKMti svdí a v sob ukazuje, tu sob
ani erbóm svým žádného práva, panství ani kte-

rého vlastenství nepozuostavujíc ani zachováva-

jíc, to všecko ve dsky zemské vkládáme a vpisu-

jem ku pravému jmní, držení a ddinému jich

užívaní.

f.3 8. Elška z Mukodl, Jan elud z Polovic, Jan

Kusý z Mukodl, mocní poruitíci sirotkuov po

nebožíkovi Janovi Mstnicském ze Mštnic zao-

stalých, na míst Anežky, Anny, Aleny, Katei-

ny, sestr vlastních ze Mštnic, Anežce z Krajku

zboží a ddieství dole psané, totižto ves Paulice

s lidmi platnými i neplatnými, s dvory s popluž-

nými, s rolí oranú i neoranú, s platy, užitky, ro-

botami, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ho-

rami, s doly. s lesy, s háji, s chrastinami, s lovy,

s hony, s mezemi, s hranicemi, s rybníky, s ryb-

nišemi, s vodami tekutými i netekutými, s mlý-

ny, s mlýnišemi, se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, co k tomu zboží od sta-

rodávna píslušelo a písluší, se všemi užitky

a puožitky, tak jakž jsme to sami drželi a poží-

vali, nic sob ani erbóm svým a budúcím potom-

kóm našim práva, panství ani kterého vlasten-

ství na tom nepozuostavujíce ani zachovávajíce,

než to všecko ve dsky zemské vkládáme a vpisu-

jem ku pravému jich jmní, držení a ddinému
užívaní.

9. Kateina z Zárubic, Jan a Petr, bratí vlast-

ní z Hoféfic, i s svými erby a budúcími potomky

Burianovi Zele[né]mu z ían a erbóm jeho své

vlastní a ddiné zboží, totižto ves Zárubice, ves

pustu Oldichovice, s dvory, s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s ho-

rami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami, s rov-

ninami, s kravinami, s lovy, s hony, s ižbami,

s mezemi, s hranicemi, s robotami, s užitky a puo-

žitky a se všemi poplatky, s ekami i s behy, s

rybníky, s rybnišemi, s potoky tekutými i nete-

kutými. s jezery i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakožto ta zboží svrchu-

psaná od starodávna v svých mezech a hráni

-

ciech. v každé a každé zvlášt, záleží a jsú vyme-

zena, a tak, jakž smlúva trhová mezi námi uka-

zuje, nic tu nám ani erbóm ani budúcím potom-

kem práva, panství ani vlastenství nezachová-

vaje, tak jakž jsme to sami drželi a požívali, to

všecko ku pravému ddieství, svobodné a nezá-

vadné, ve <lsky zemské vkládáme a vpisujeme k

jmní, držení a ddinému požívaní, a kdež by
nám to zboží ve dskách svdilo, to tímto vkla-

dem moíme a toho se odíkáme.
10. Jan Rokytský z Ludanic i s svými erby Ja-

novi Kunovi z Kunstátu na Lukov, hajtmanu
markrabství moravského, a erbóm i budúcím po-

tomkóm jeho své vlastní a ddiné zboží, ves

Damboice s dvorem, tak jakž sem jeho sám uží-

val, i s pivovarem pustým i s kostelním podacím,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s lesv,

s háji, s chrastinami, s horami, s vrchy, s doly i

s dolinami, s potoky tekutými i netekutými, -

mlýny, s mlýnišemi, s rybníky. - rybnišemi,

s horami vinohradnými, s vinnými desátky, s po-

platky penžitými, s kury. s vajci a se všemi u-

žitky, kterýmiž se jmény jmenovati mohou, s me-
zemi, hranicemi, se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, tak jakž sem to zboží sám držel

a požíval a jak od starodávna v svých mezích a

hraniciech záleží a vymezeno jest, nic tu sob a

erbóm svým ani budúcím potomkóm práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nepozuostavujíc ani

zachovávajíc, to všecko ve dsky zemské vkládá a

vpisuje k jich pravému jmní, držení a ddiné-
mu užívaní.

11. Václav Bošovský z Polanky i s svými erby f.3 v.

Bohušovi Herynkovi z Slúpna a jeho erbóm své

vlastní zboží ddiné a žádnému nezávadné, ves

Milešovice s rolí oranú i neoranú, se vším jeho

píslušenstvím a panstvím, s rybníkem, s lesy

jménem tyi háje a .>• tím lesem na Pestanov a

též s tmi lesy T' Sskípov, s chrastinami, s luka-

mi, s pastvami, s pastvišemi. s potok}-, s behy,

s potoinami tekutými i netekutými. s horami i

s doly, s úroky, poplatky, s robotami i se všemi

užitky a puožitky. kterýmiž kolivk ty užitky a

puožitky jmény mohli by jmenováni býti, s lidmi

platnými i neplatnými, s kurmi, s lovy, s hon}",

s mezemi, s hranicemi, kteréž kolivk to zboží a

ddieství v svých mezech a hraniciech od staro-

dávna záleží a jest vymezeno, a tak. jakž sem sám

toho zboží po otci svém na díl sz^uoj držel a poží-

val i pedkové moji, nic sob tu ani erbóm svým

práva, panství ani kterého vlastenství nepozuo-

stavuje ani zachovávaje, to všecko zboží a pan-

ství ve dsky zemské vkládá a vpisuje ku pravé-

mu jmní, držení a jich ddinému požívaní.

12. Bohuše Herynk z Slúpna i s svými erby

Jiíkovi z Svojkova a jeho erbóm své vlastní d-
dieství. totižto kus lesu, jednu tratu, kerýž slov

Ouhory, kerýž se poíná od hor podnitovských,

Dlouhým žlebem dolu až k vod jménem íce
a tak vedle vodv nahoru až k Závitku, zase ku
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podnitovským') horám, tak jaki ten kus lesu již

^.Ull \ -"Ik.- vyi

1 se vším plným právem, nic sob tu ani

svým žádného práva nepozuostavujíc, tu

sem ten les sám držel .1 jeho užíval, to

a vpisuji ve dskj zemské ku

pravému juh ddicstvi .1 ddinému jmni

ni .1 užívaní, a kdež bj mi to ve dskách svdilo,

to tímto vkladem moím a toho se odíkám,

l"í. Bohuše Herynk z Slúpna Johance ze Zde-

tiiiiii, manželce své, na svém vlastním a ddi
uni zboží, na vsi Milešovicich se vším jejím pí-

slušenstvím, puol tetího sta kop grosuo\

kých*) ku pravému jejímu vtrnému právu a nad

atých uherských ve dsky zemské vkló-

vpisuje a píjemím toho vna i nad vno
iní se sam tím vším statkem svým, kterýž má
neb jíniti bude.

14. Jiík : Lompnice Mandalen z Boskovic,

manželce své, na svém vlastním a ddiném zbo-

ží, na msteku Lompnici, na všech Rasov,

Zhoi, Struhakách, Brusném, epce, Veselí, Po-

dolí, Malostovicích, což tu mám, mi vsi Bedi-

chov, což tu mám, /;<; vsi Louce, na vsi Unín,

což tu má, i na jich na všem píslušenství ti

tisíce zlatých, za zlaty po tklceti groších poí-

tajíc, na penzích bílých ku pravému jejímu v-
nu ve tisky zemské vkládá a vpisuje. Píjemím
toho vna sám se iní vším svým statkem, kte-

rýž má aneb jíniti bude.

f.4 15. Vilém z Vlkova na Cimburku, .-Hena z

Lilie Zuzan z Lile, Janovi, Jindichovi, Pelro-

\ernartovi, bratím vlastním - Mezilesic na

Mouínov, a jich erbóm své vlastní zboží a d-
du -tví, totižto ves Hostrádky s lidmi platnými

i neplatnými, s inžemi, s rolí oranú i neoranú,

s kury, s vajci, s lukami, s pastvami, s pastviš-

emi, s rybníky, s rybnišemi, s vinohrady, s de-

sátky vint:>h radnými, s lesy, s háji, s chrastina-

mi, s trninami, s vodami, potoky tekutými i ne-

tekutými, s doly, s mezemi a hranicemi i se vše-

lijakými užitky a poplatky i duochody, v kte-

rýchž se
3

) koli vcech aneb kterak koli zvláštní-

mi jmény jmenovány a ohledány mohly by býti,

i se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím i se všemi svobodami k tm lidem píslu-

šejícím^], tak zúplna a v celosti, jakž to svrchu-

psané zboží sami jsme drželi a požívali a jakž

rchupsané zboží od starodávna v svých me-

zech a hraniciech vymezeno a okršleno, nic sob
tu práva, panství ani kterého vlastenství na tom
zboží nepozuostavujíc ani zachovávajíc, to vše-

cko vkládáme svobodné a nižádnému nezávadné

•linu ddicstvi, jmní, držení .1 ddiné
mu požívaní ve dekj zemské, a kdež by nám to

vrchupsané ve dskách svdilo, to tímto

vkladem moíme .1 toho se odíkáme,

10. Milota Herynk Slúpna mi Podnitovicích

1
> svými erbj .1 budúcími potomky, držiteli vsi

Podnitovic, .1 trnoví Kyjovskému z Kyjovic na

Kobylnicích, jeho erbóm 1 budúcím potomkóm
^\<- vlastní zboží .1 ddicstvi, t «

• 1 1 > 1 1
> ti rybníky

v gruntech podnitovských lešíci i s tou loukou

nad tmi rybní ky a po hranic- vsi Prae i to

, o, 1
m,\ 1 rybníky v lom šleb jest, bez

pítrži, i s behy s obou stran zhuoru i dol 1

s opravami tch rybníkuov, aby hrázi a splavy

do behuov dlati, rozšíiti, povýšiti svobodn

mohli, pokudž 1>\ toho potebu poznali kupitelé

moji; a což by tmi rybníky tmi, hrázemi o-

pravenými behuov aneb rolí, gruntuov podni-

tovských mých aneb lidí podnitovských, zatopili

kupitelé moji, bez pekážky mej, erbuov a budú-

cích mých držeti a požívati mají a v tch mí-

stech svobodn k opravování a povýšení tch

hrází v tch místech zemi bráti mají, a já Milota

lidem svým podnitovským to grunty svými od-

dati mám; a podlé tch rybníkuov a louky

svrchupsaných kupitelé moji i potomci jejich

cestu svobodnu s obú stran tí loket z šíí jmíti

mají, tak jakž jest to kamením hraniným zasa-

zeno; to ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku

pravému ddicstvi, jmní, držení a ddinému
jich požívaní.

Í7. Kryštof z Boskovic a na Tebové, najvyší f.4v.

komorník markrabstvie moravského, i s svými

erby a budúcími potomky Pavlovi z Vojenic,

erbóm a budúcím jeho své vlastní zbožie a d-
dictvie, totižto ve vsi J 'ranové a ve vsi Chlumu,

což jsem od pán Lomnických koupil, ves Babo-

leky, ves Vesice, v Novicí*) jednoho lovka,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s pastvištmi. s horami, s doly, s lesy, s háji,

s vrbinami, s chrastinami, s kovinami, s lovy,

s hony. s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi

platnými i neplatnými, s ospy, s kury, s vajci,

s užitky a požitkv i se všemi poplatky, kterýmiž

se koli jmény jmenují, s robotami, s ekami,

s potok\- a behy, s vodami tekutými i neteku-

tými, j rybníkem s Stvolovským, s rybnišemi i

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakož to zboží svrchupsané od staradávna

v svých mezech a hranicích záleží a jest vyme-

zeno, nic sob ani erbóm svým ani budúcím po-

tomkóm na tom zboží práva, panstvie ani které-

ho vlastenstvie nepozuostavujíce ani zachováva-

') V orig. podnitovských.
s
) Touž rukou nad ádkem.

3
) Tak v originále.

*) i opraveno touž rukou : y.
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jícc. to všecko, jak sem sám držel a požíval,

ve deky zemské vkládá a vpisuje k pravému

jmní, držení a ddinému jich požívaní.

18. Kryštof z Boskovic a na Tebové, najvyší

komorník markrabstvie moravského, i s svými

erby a budúcími potomky Katein z Kunovic

ves Sspišov s rolí oranú i neoranú, s lukami.

s pastvami, s pastvi šemi, s horami, s doly, s le-

sy, s háji, s vrbinami, s chrastinami, s kovina-

mi, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi a hrani-

cemi, s lidmi platnými i neplatnými, s užitky a

požitky i se všemi poplatky, kterýmiž se koli

jmény jmenují, s ekami, s potoky, s behy, s vo-

dami tekutými i netekutými i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakož to zboží

svrchupsané od staradávna v svých mezech a

hranicích záleží a jest vymezeno, nic sob tu ani

svým erbóm a budúcím potomkóm na tom zboží

práva, panstvie ani kterého vlastenstvie nepo-

zuostavujíc ani zachovávajíc, než to všecko ve

deky zemské "'kláda a vpisuje ku pravému jich

jmní, držení a ddinému užívaní.

19. My Vladislav, z božie milosti uherský, es-

ký, dalmatský, charvatský etc. král a markrabie

moravský, lucemburské a slezské knieže a lužic-

ký markrabie etc, oznamujem listem tímto všem,

že jsme prošeni jménem urozené Mandaleny z

Lomnice, manželky urozeného Heralta z Kun-

státu na Hodonín, nám milé, abychom ji list

náš mocný dáti a toho povoliti ráili, na který

by o všem a všeliakém statku svém zízení ui-

niti mohla. K jejížto slušné prosb naklonni

jsúce, s dobrým rozmyslem a naším jistým vdo-
mím, mocí královskú a jakožto markrabie mo-

ravský k tomu jsme svolili a tímto listem svolu-

jeme, povolení k tomu naše jisté dávajíce tak,

aby již psaná Mandalena všecek statek svuoj

movitý, nemovitý-, ddiný, manský aneb zapsa-

ný, kterýž má aneb ješt potom jmieti bude,

mohla a moc jmla dáti a odkázati, poruiti aneb

zapsati spolen aneb rozdíln, za zdravého ži-

vota aneb na smrtedlné posteli, komuž se jí koli-

vk zdáti a líbiti bude, krom duchovních osob,

a také aby mohla poruníky zdlati statku svého,

kohož se jí zdáti a líbiti bude, a to bez naší, bu-

dúcích našich, králuov eských a markrabí mo-

f.5 ravských. i všech jiných lidí všeliaké i pekážky.

Kteréžto dání a odkázaní, poruení, zapsání a-

neb poruníkuov zdlání statku s svrchupsané

Mandaleny tak a tím obyejem, jakož naped
doteno jest, cheme, aby tolikéž moci a pevnosti

jmlo, jako by táž Mandalena dekami zemskými

zapsala, zavázala a utvrdila, pikazujíc hajtma-

mi, najvyšímu komorníku a sudím markrabstvie

moravského, nynjším i budúcím, vrným našim
milým, abyste, když [byste] kolivk od též Man-
daleny aneb poruníkuov její požádáni byli, list

tento ve deky zemské vložiti a vepsati kázali a

jina toho neinili, bez zmatku a všeliaké odpor-

nosti. Tomu na svdomí peet naši královskú

k tomuto listu pivsiti jsme kázali. Dán na Bu-
díne v úterý ped svatým Bartolomjem, božím
apoštolem [21. srpna 1498], léta božieho tisícého

tystého devadesátého osmého a království na-

šich uherského osmého a eského dvateátého sed-

mého.

Ad relacionem magnifici domini Johannis

de Sselnbergk, supremi cancellarii regni Boemie.

Tohoto vkladu ve deky dáni jsú poslové od

pana Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana mar-
krabství moravského, pan Jindich z Lichtnbur-

ka a pan Vilím Kuna z Kunstátu.

20. Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen.

Já Mandalena z Lomnice oznamuji tímto listem

obecn pede všemi, kdož jej uzí anebo túc
slyšeti budu, jakož mám list mocný slavné pa-

mti od najjasnjšího knížete a pána, pana Vla-

dislava, uherského, eského etc. krále a markra-

bie moravského, kterýžto list od JKMti mn da-

ný svdí a v sob šíe a svtleji zavierá, že mne
JKMt týmž listem milostiv obdaiti ráil, abych

já, svrchupsaná Mandalena, o statku svém ddi-
ném ivnném moc siediti mla bu za zdravého

života, v nemoci, neb na smrtedlné posteli, jakž

mi se líbiti a zdáti bude, kdež já. znamenaje as
rány božie nebezpený a také svój život a tento

vk na tomto svt krátký a minulý a nevda,
kterú hodinu milý Pán Buoh na mne smrt do-

pustiti ráí a s toho svta zavolati, necht, by po

mej smrti o muoj statek, kterýž mám, jaké ruoz-

nice a zmatkové byli, a protož já, svrchupsaná

Mandalena, maje to na mysli své i jsa Pánu Bo-

hu dkujíc pi dobrém rozumu a moha to dobe
uiniti, s dobrým rozmyslem a pamtí ídím a

puosobím a o všem statku svém toto dole psané

poruenstide [iním]: Item. Najprvé oznamuji,

co jest statku mého: ves Boetice, ves Kukvice,

ddictvie mé, se vším jejich píslušenstvím, tak

jakž ve dekách vloženo a zapsáno mám, item

msteko Bolehradice se vším jeho píslušen-

stvím, vno mé ti tisíce zlatýih uherských, kte-

réž mám dekami zapsáno, 1
) a klenoty, svrchky i

jiné nábytky, kteréž mám, i to všecko, což ješt

jmieti budu. Protož takto o všem o tom statku

svém ídím a puosobím: na ten mocný list, kte-

rýž od JKMti slavné pamti mám, mocné povo-

lení, tyto poruníky mocné iním: urozeného f.5v.

pána. pana Jana staršího z Šternberka a na Kz :a-

') Podle tohoto zápisu (kniha XVIII., . 91.) a podle následujícího . .'/. také na tvrzi o msteku ejkovicích, které

se v poruenstvi nejmenují.
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. sudího inarkrabstvie moravského, uroze

nho a stateného i\ tie,
|

mra a

!\ k\
. pana Pro-

na Ctibora

hrlicích, al>> nad

tmi, komuž bych co poruila listem na papie

mú, bud z pánuov neb dobrých lidi

jednu nebo dv, aby vrn .1 práv uinili

u všemu poruenstvi abj se dosti stalo.

[tem. mu, synu pana Jiíka

etice se vším jejím

senstvím: pakli by Pán Buoh smrt dopustil

mél by k osm-

\ehda svrchupsaní poruníci

aby se vrn a práv o //< ;v.v Boetice rosdlili

aneb s ní inili, jak se jim najlépe zdáti brníc; a

e by mne, svrchupsanej Mandaleny, Pán

Buoh smrti uchovati neráil, tehdy svrchupsani

poruníci aby Vilíma, vnuka mého, z toho stát

ku boetického chovali a jemu poteby, což by

ukazovalo, dávali, až by pišel k osmnácti letóm,

a když by statku Vilímovi, vnuku mému, postu

pováli, aby jemu samému v ruce jej uvedli. A
jestliže bych toto poruenstvie zmniti aneb co

piiniti aneb co ujieti chtla, toho abych vuoli

jmla. kdy by mi se zdálo. Tomu všemu na po-

tvrzení a pro lepší jistotu svú vlastní peet pi-

vsila jsem k tomuto listu a piprosila sem uvo-

zeného pána. pana Smila z Doubravice a na Oso-

vém, a urozeného a stateného rytíe, pana Jana

z Kvjovic a na Kobylnících, a urozených vládyk,

pana Zigmunda Valeckého z Mírová a na Miro-

slavi a pana Petra z Polanky a na Bošovicích a

pana Jiíka z Svojkova a na Jiíkovicích a pana

Jaroslava Racka z Mrdic a na Uhercích, že jsú

peeti své podlé mej na svdomí k tomuto listu

pivsili, sob i erbóm svým bez škody, jenž jest

dán a psán v Brn v pátek po Vstoupení na nebe

Pána Krista [22. kvtna 1528], léta Pán tisícé-

ho ptistého dvateátého osmého poítajíc.

21. Jan starší z Šternberka na Kvasících, naj-

vyši sudí markrabství moravského, Jiík Tetaur

z Tetova na Zlín, Stibor z l'ranová na Želeti-

cích, Prokop z Odrad a na MHonících, mocní

poruníci nebožky paní Mandaleny z Lomnice,

vdovy po panu Heraltovi Kunoví z Kunstátu

a z Bolehradic zuostalé, Vilímovi, Albrechtovi,

bratím vlastním z Víková, a jich erbóm na

tvrzi a msteku ejkovicích, na zániku Bolehra-

dicíeh a na msteku Bolehradicích, na vinohra-

dech a na vinných desátcích, na rybnících i na

tom na všem, což k tm svrchupsaným všem od

staradávna píslušelo a písluší, a tak. jakž to

zbožie paní Mandalen z Lomnice k jejímu vn-

nmu právu ve tech tisících alatých uherskýi I:

od pana Heralta Kuny z Kunstátu zapsáno bylo,

jim, \ ilímovi a Albrechtovi, v tm. vinném prá-

v tu summu ti i tisíce zlatých uherských zapisu-

jem na tom zboží a ve <lcky vkládáme k jich

jmní, držení a uživ ani.

22. Jan Kuna z Kunstátu na Inkov, najvyší f-6

komorník markrabstvie moravského, 1 s svými

erby na míst všech jiných pánii rukojmí, kteí

jsme statek veverský > jeho píslušenstvím, zá-

klad naš, od pana Zygmunda z Ludanic ujali,

Janovi Rokytskému mladšímu z Ludanic. erbóm

a budúcím potomkóm jeho své vlastní a ddiné
zboží, totiž hrad Veveí, msteko Veverskú By-

tešku, ves Semtice s pustým tvrziskem1
), ves

Chutice, ves Jinaovici*) , ves Rozdrojovice*) ,

ves Malé Knihniky, ves Bystec 1 s kostelním

podacím, ve ~vsi '/.ebtín sedm lovku 1 S kostel

mni podacím, ves Moravské Knihnice i s kostel

ním podacím, ves pustu Hlinku, ten svrchupsaný

hrad. msteko a vsi s dvory a S zahradami a

- šepnicemi, s rolí oranú i neoranú, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s platy, poplatky, s inžemi,

s robotami, s kury. s vajci. s ospy, s luk. mi,

s pastvami i s pastvišemi i s ekami, s potoky,

s vodami tekutými i netekutými, s jezery, s ryb-

níky, s rybnišemi, s behy, s stavy, s mlýny,

s mlýnišemi stavenými i s pustými, s horami,

s lesy, s háji. s chrastinami, s kovinami, s pa-

hrbky, .s doly, s dolinami, s hony, s lovy. s lovi-

šemi i s ižbami i se všemi svobodami k tomu

hradu Veveí a zboží svrchupsanému píslušejí-

cími, s mezemi, s hranicemi, tak jakž to zboží

svrchupsané všecko i každé obvláštn v svých

mezech od staradávna leží a vymezeno jest, i se

vším plným právem, panstvím a jiíslušenstvím,

a zvlášt se všemi požitky, v kterýchž jsú koli

vcech a jakými se koli jmény jmenovati mohu,

nic tu sob, erlxnn a budúcím potomkóm našim

práva, panstvie ani kterého vlastenstvie nepo-

zuostavujíce ani zachovávajíce, tak jakž jsme

sami týž. hrad a zbožie od pana Zygmunda ujali,

krom dvú hajných ve vsi 1'etieích. hory, kteráž

slov Boin, a Bobrovy, s jich píslušenstvím,

což prvé od nás panu Dobešovi z Boskovic od-

prodáno jest, a sedmdesáte pti kop groši es-

kých, kteréž z toho statku pánóm rukojmím pá-

n Hynkovým z Ludanic vydávány býti mají; ty

jse tm pánóm rukojmím od kupiteluov našich

dávati mají každý rok. Také jsme prodali a pro-

dáváme na kláštee oslavanském , na kláštee raj-

hrodskem, na kláštee tišíwvském a na všech

dole psaných, na vsi Nmeckých Knihnicích, na

vsi Ostrovaicích. na vsi Domašov, na vsi lllu-

'1 s opraveno touž rukou ze z.

:
) Tak v originále.

3
) Roz opraveno touž rukou z lez.
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boké, na vsi Hvozdci, na vsi Vejvanovicích, na

vsi Komín, na vsi Drásov, na vsi Bezin, na

vsi Svatoslavech, na vsi Hradanech, na lidech

v Žebtíu, kteréž panna abatyše Králové klášte-

ra drží, platy penžité, ospy; to i jiné roboty a to

všecko, což od staradávna z
1

) tch svrchupsa-

ných klášteruov a vsí svrchupsaných k hradu

\'eveí placeno a inno jest, tak jakž to v regi-

stích správních od nás položeno a zapsáno jest,

to všecko, což se koli nahoe i dole jmenuje, na

míst všech jiných rukojmí ku pravému ddic-

tví
1
), jmní, držení a k ddinému užívaní, svo-

bodné a žádnému nezávadné, vkládám a ve deky

zemské vpisuji.

Ves pustu Kocanov, jestliže od staradávna

k Veveí písluší, tu také s svrchupsaným stat-

kem 7'kládám.

Kronu" dodatku o Kocanov mešován a na okraji Jan

z Žerotína.

23. Jan mladší z Ludanic a na Veveí Ann
z Vlašim, manželce své vlastní, k jejímu pravé-

mu vnu na vsi Setnticích a na vsi Knihnicích a

na vsi Chuicích i na jich všem píslušenství

puol tináctá sta kop groši na penzích bílých

vkládám a ve deky zemské vpisuji a toho vna
píjemím sám se iním se vším statkem svým,

kterýž mám neb jmieti budu.

Mešován a na okraji Jan z Žerotína.

24. Jan mladší z Ludanic a na Veveí Kryšto-

fovi z Boskovic a na Tebové, najvyšímu komor-

níku markrabstvie moravského, a jeho erbóm na

svém vlastním ddictví, na zámku Veveí a jeho

všem píslušenství, což ve dekách mám, dva tisí-

ce kop groši eských dekami zapisuji na tento

zpuosob: jestliže by paní Anna z Vlašim, man-

želka má, živností mne Jana petrvala a na pa-

na Kryštofa aneb na erby jeho o statek sovský

a litovelský3
), díl svuoj, což jest tu statku jejího

zápisného bylo, se navrátila a to bylo by jí sou-*

dem zemským pisouzeno, tehdy pan Kryštof

aneb erbové jeho mají se na statku mém vever-

ském do tej sitnimy dvú tisíc kop grošuov hojiti.

Mešován a na okraji Jan z Žerotína.

L25. L,éta Pán tisícého ptistého tideátého

prvního, v pondlí po Povýšení svatého kíže

fl8. záí 1531] držán jest snm v mst Brn
skrze urozené pány, pana Jana Kunu z Kunstá-

tu na Lukov, hajtmana markrabství moravské-

ho, pana Kristoa z Boskovic na Tebové, naj-

vyšího komorníka, pana Jindicha Mezeíckého
z Lomnice a na Jemnici na míst pana Jana stár

šího z Šternberka a na Kvasících, najvyšího su-

dího téhož markrabství, a urozeného vládyku

Mikuláše z Bystice, najvyšího písae zemského;

na kterémž sú sedli: duostojný pán. pan Stani-

slav, biskup olomúcký, a urození páni, pan Jan

z Lipého a na Krumlov, najvyší maršálek krá-

lovství eského, pan Zdenk Žampach z Poti

štejna v Xmicich, pan Linhart z Lichtnštejna

na Xyklšpurce, pan Jan Zajíma z Kunstátu na

Jevišovicích, pan Zdenk Mezeícký z Lomnice

na Vranov, pan Václav z Ludanic na Chropyni,

pan Jaroslav mladší zSelnberka a z Kosti na Rož-

nov, pan Ladslav Berka z Dube a z Lipého na

Štemberce, pan Jan z Kunovic na. Brod Uher-

ském, podkomoí markrabství moravského, pan

Hynek Bilík z Kornic na Veselí, a z vládyk: Vi-

lím z Víková na Cimburku, Jan Kyjovský z K\ -

jovic na Kobylnících, Stibor Vranovský z Vra-

nova v Chrlicích, Mikuláš Doupovec z Doupova
na Bohdalicích, Petr Vlachovský z Vlachovic na

Vlachovicích a Zdenk z Švábenic na Konici.

26. Kateina z Osean Jeticha Dobrovodské-

ho z Dobré Vody, manžela svého, pijímá na pra-

vý a jednostajný spolek na ves Lidéovice s tím

se vším, což k tej vsi od staradávna píslušelo a

písluší, i na to na všecko, což nyní má aneb je-

št míti bude.

27. Anna z Prudíc Jana Škorni z Pro

manžela svého, pijímám na pravý a jednostajný

spolek na puol vsi Popelína, což k markrabství

moravskému písluší, s jejím píslušenstvím, a

na to na všecko, což nyní mám aneb ješt míti

budu.

Odpor proti vkladu svrchupsanému.

28. Jakož na spolek dekami pijímá Anna z

Prudíc Jana Škorni z*) [Pjrosee, manžela svého.

na puol vsi Popelína, což k markrabství morav-

skému písluší, tomu spolku Jan Špetle z Prudíc

odporuje a místa nedává.

29. Barbora z Marejže Margetu, Elšku, Ale-

nuB
) z Osean, dcery své. 1/ dti jich pijímá na

pravý a jednostajný spolek na ves Rudolec, na ves

Markvarce, na ves Kadolce. na ves Lexnice, na

ves Radíkov, na ves Horní Pole, na ves pustu").

na puol vsi Olešné, na ti lovky ve vsi Lipnici,

s jich vším a všeliakým píslušenstvím, což k tm
všem od staradávna píslušelo a písluší, i na to

na všecko, což mám aneb ješt míti budu. krom
vsi Lidéovic, kteráž ves > jejím píslušenstvím

1.?

') I' orig. s. opravené touž rukou : v.

-) Touž rukou nad ádkem.
3
) Za v petržená slabika sky.

*) V orig. pvodn rosee; r opraveno louž rukou na z

1 znovu napsáno nad ádkem.

3
) Za tím petržené slovo Johanku.

») I 'es Pustá není doložena a Horní Pole sotva bylo

pusté. Nejspíše ie tu vynecháno nebo njak zamnno
( Prostý? ) ]méno vesnice.
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. ' i mé, pušena a

i c po -nu ti mé n.i statek p< i

>lilu jejím i tudíž i><> mn pozuostalj netáhla a

nena\ raco\ ala.

Vymazáno na n.i-

30. a Polici Katein s

Puochomu, manželce své, puol osma sta kop gro

šuov eských, kopu šestdesáte groši

>š sedm penz bílých poítajíc, na

minci obecn \ markrabství moravském berné,

iejiho na svém vlastním .i ddiném zboží.

leh se tmi rybníky, na vsi Pla-

ch, s jich vším píslušenstvím, ku pí

jejímu vnnému právu ve deky zemské vkládá a

vpisuje Píjemím toho vna se iní sani se vším

statkem svým, což jeho nyni má aneb ješt jmieti

bude.

31. Volf Hasl z Nové Vsi Katein s Lichtn-

burka, manželce -\i ; vlastní, na svém vlastním a

ddiném zboží, na tvrzi a vsi Slavtín, na li-

dech tu usedlých i na tom všem. což k tej tvrzi a

rísluší, šest set kop grošuov o pt a dvatceti

kop grošuov ku pravému jejímu vnnému práni

ve deky zemské vkládá a vpisuje a píjemím
toho vna iní sám se tím vším statkem svým,

kterýž má aneb jmieti bude.

zaváno a na okraji Jan z Žerotina.

~i'2. Margeta z Popuovek Jana z Vitbachu,

manžela svého, pijímá na pravý a jednostajný

spolek na tvrz a ves Posoice, na zámek pustý

Holštajn, na ves Ostrov, na ves Lipovec, na ves

pustu Nešetice, s jich vším píslušenstvím, na

dvoáka v Šošlce i na to na všecko, což nyní má
aneb ješt jmieti bude.

"5>. Margeta z Popúvek, erb po nebožtíkovi

Hynkovi z Popuovek zuostalý, podlé nálezu pan-

ského zboží a ddictví za živnosti nebožtíka

Hynka z 1'opuvek prodané Martinovi Rojíkovi,

mštnínu brnnskému, erbóm. ddicé>m a po-

tomk(')m jeho ve vsi Popvkách, kteréž pod Ší-

pem leží, což jest tu ml a držel, s lidmi platnými

i neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s lesy, s há-

ji, s chrastinami, s potoky tekutými i netekutý-

mi. s mezemi, s hranicemi, s tím se vším. jakž

je.-t to sám nebožtík Hynek držel a požíval, nic

sob tu a na tom práva, panstvie ani kterého vla-

stenstvie nepozuostavujíc ani zachovávajíc, to

všecko svobodné a nezávadné ve deky zemské

vkládá a vpisuje ku pravému jmní, držení a d-
dinému užívaní.

f.7v. 54. Léta Pán tisícého ptistého titeátého

prvního, v sobotu den svatého Jeronýma [?o. zéi-

í 1531] v mst Brn námi, Hynkem Bilíkem

z Kornic a na Veselí, Vilímem z Víková na

Cimburku, Janem z Kyjovic na Kobylnících, Sti-

borem z Vranova na Želeticích, stala se smlúva

celá a dokonalá tne 1 duostojným u Bože otcem

.i pánem, panem Stanislavem, biskupem olomúc-

k\in JMtí. na míst velebné panny Poroty, aha

tyle kláitera pustimského, a konventu jejího

s jednej a urozeným pánem, panem Zdekem
'/ampaehem z Potnštajna etc., stran} druhé, a to

taková: Kdei panna abatyše s konventem svým

pohnali jsú dvma pohony pana Zdeka S 1'otn

ítajna ku právu zemskému, vinu jemu dávajíc

jedním pohonem, .• by lidé jeho z hory Fuxlaytu

desátek vinný SVÓVoln vzali, a druhým " posta-

vení lidí nmiekých. kil,-, my svrchupsaní tu

všecku pi mezi stranami vyslyševše, listuo^ sta

rých i vejpisuo\ z desk ohledavše a tu všecko

piln rozváživše, na mocné na nás pestání tablo

vypoviedáme: Ponvadž ta hora Fuxlait ve

dekách se nachází, že k Nmikám býti má, a

panna abatyše pokazuje, že jest z tej hory l
;u\

laitu desátek vinný brávala, ta hora ddin bud

k Xmikám. a pan Zdenk i s erby a potomky

svými, budúcími pány nmickými, budu povinni

za právo panny abatyše <i konventu jejího každý

rok na klášter pustimský pi vybírán! desát-

kuov vinných padesáte vder vína dávati, a to

z tchto hor aneb hory: z Fuxlaitu, z Yeselej.

z Ruoženej. z Boku, a to víno má dávánu býti

na ten ham a tu míru, na kterúž v horách nm-
ických desátku odbývají, a panna abatyše jmá

beky své posílati, do kterýchž se to víno léti má.

a pan Zdenk má to opatrovati, aby eled panni-

na, když pro to víno pijedu, držána pod horami

a meškána nebyla, než tch padesáte vder vína

beze všech zmatkuov a forteluov aby spravedliv

pann abatyši pustimskej i konventu jejímu

nyní i na budúcí asy vydáváno bylo. Toto pi
tom znamenit vymieujem, jestliže by kdy z do-

pušení božího ty hory nmické spustly tak, že

by pán nmický desátkuov z nich nebral, pokadž

by zase k vzdlání a k užitku pánu nmickému
nepišly, potud nebude povinen pann abatyši

tch padesáti vder vína vydávati; než, jakž by

zase desátky bráti poal, hned bude povinen dá-

vati, tak jakž se naped píše. Item. což se pobrá-

ní desátku z hory Fuxlaitu od lidí pán Zampa-

chových dotýe, pan lampách lidi své k tomu

ilrže ti má, aby tento rok polovici toho desátku

zadržalého pann abatyši dali a pes rok buohdá

druhá polovici. Což se cizích pánuov lidí dotýe,

kteíž víno od hory. desátku pann abatyši ne-

spravivše, vzali, na ty pan Zdenk pod horu ú-

edníku panny abatyše obstávku na jich vína pi
vinobraní dopustiti jmá. Tuto naši vejpovd JMt
knz biskup na míst panny abatyše a konventu

jejího jakožto pán jejich vrchní ráil jest pipo-

vdíti ctn a kesansky držeti a pan Zdenk
z Potnštajna tolikéž. Toho pro budúcí pamt my,

svrchupsaní jednatelé a smlúví. k tiemto smlú-
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vám a vejpovdi naší peeti své vlastní pivsiti

jsme dali a každé stran jednu v jednostajná

slova dali jsme, a tato smlúva má ve deky zem-

ské vložena býti. Datum léta a dne, jakož se

svrchu píše.
1

)

35. Jan Kuna s Kunstátu, hajtman markrab-

stvie moravského, Dorot z Zástisl, manželce

své, puol tetího tisíce zlatých uherských na zlat

véna jejího a osm tisíc zl. uherských na zlat a

sto kop gr. eských nad vno na svém vlastním

a ddiném zboží, na vsi Damboicích s jejím

vším píslušenstvím, ve deky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jejímu vnnému právu i nad

vno a toho vna i nadvna sám se pijemím
iním vším statkem svým, což jeho nyní mám
aneb ješt jmieti budu.

f.8 Vklad Slavkova.

36. Vilím z Vrchlabie na Kurovicích, Mikuláš

Klouzal z Rynarce na miest Hynka z Kunie,

Havla z Boíc, Kunše z Vrchlabie, rukojmí a to-

varyšuov svých, s svými erby Janovi, Václavovi,

Petrovi, Oldichovi, bratím vlastním z Kounic

a z Slavkova, i erbóm jich zbožie své vlastní.

hrad Slavkov i s mstem Slavkovem i s kostel-

ním podacím, s s dvorem2

), s lidmi platnými i ne-

platnými, <.ves pustu Mezilesice s tvrzí pustu

Mezilesicemi, vrch, kterému íkají Rychval, šle-

hy slovu Vlava> 3
), ves Nmany, ves Hodti-

ce, ves Geršpice s tvrzí pustu Dvorce, ves Míš-

kovice i s kostelním podacím, ves Rašovice s tvrzí

pustu, hrad pustý kunovský,ves pustu Kunuovky
s tvrzí i s kostelním podacím, žleb slov Troja-

nov, ves pustu Bohušice, žleb slov Rožmitál, i

s rybníky, s rybnišemi, s vinohrady, s desátky

vinnými, s lesy, s horami, s háji, s chrastinami,

s kovinami. s trninami, s rolí oranú i neoranú.

s lukami, s pastvami, s úlehlemi, s pastvišemi,

s pustinami, s úroky, s inžemi i se vším jiným

píslušenstvím, kterýmiž [by] jmény kolivk

jmenovány býti mohly, tak jakož to zboží v svých

mezích a hranicích od staradávna záleží a vyme-

zeno jest, tak jako jsme to sami drželi a k emu
jsme právo jmli, nic sob tu ani erbóm ani bu-

dúcím potomkóm svým na tom zboží práva, pí-

slušenstvie, panstvie ani kterého vlastenstvie ne-

pozuostavujíce ani zachovávajíce, než to všecko

ve deky zemské ku pravému jmní, držení a k d-
dinému užívaní vkládáme.

37. Hynek Kunický z Kunie, Havel Chudo-

bín z Boic na Krakovci, Kuneš z Vrchlabí na

ekyni známo iníme tímto listem, kdež ten ne-

bo túcí slyšán bude, jakož urození páni, pan Jan.

pan Václav, pan Petr, pan Voldich, bratí vlast-

ní ~ Kounic a na Slavkov, list mají na nás správ-

ní na zámek Slavkov s jeho se vším píslušen-

stvím, tak jakž ten list to v sob šíe a svtleji

ukazuje, kdež jsme od pana Jana svrchupsanho

na míst pánu bratí jeho pohnáni, tak. abychom

jim též zbožie svrchupsané ve deky zemské vlo-

žili, kdež my ^vrchupsaní, Hynek, Havel a Ku-

neš, nemohúce pro nedostatek zdravie svého a

druzí pro nedostatek možnosti ped pana komor-

níka JMt se postaviti sami osobami svými v Brn
ke dekám zemským, i dáváme všicku plná moc a

právo tovaryšm svýmv tom rukojemství av témž

listu svrchupsanémí námi spolu zapsaným*), uro-

zeným vládykám, panu Vilímovi z Vrchlabie, pa-

nu Mikulášovi Klouzalovi z Rynarce, tak. aby oni

moc plnu jmli a mají a mohu jakž sami od

tak na míst našem od nás již eený zámek Slav-

kov s jeho se vším píslušenstvím, jakž to list

správní náš ukazuje, již svrchupsaným pánóm,

panu Janovi, panu Václavovi, panu Petrovi, panu

I 'oldichovi, bratím, ve deky zemské, když koli

oteveny budu v Brn, vložiti, a což k tomu ná-

leží, vymazati dáti podlé poádku zem markrab-

stvie moravského, a to beze všeho umenšení tak.

jako bychom my tu osobami svými byli. Tomu
na potvrzení své vlastní peeti pitisknuti jsme

dali k tomuto listu, jenž jest dán a psán v Olo-

múci v stedu ped svatým Václavem [25. záí

1521], léta božieho 1521.

38. Hruoza Pinta ze Rtišovic*) Marget z Svoj-

kova, manželce své. [k] jejímu vnnému právu

puol druhého sta kop groši eských dobrých stí-

brných vkládám a vpisuji na dvoe a na vsi Dol-

ním Vranín, na svém svobodném a nezávadném

ddictví, a pijemím toho vna sám se iním

vším statkem svým. kterýž mám a míti budu.

39. My Vladislav, z boží milosti uherský, esky, f.8 v.

dalmatský. charvatský etc. král. markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc. oznamujem tímto listem všem. že

jsme prošeni jménem slovutného Jana Štítenského

z Kostník, vrného našeho milého, abychom jemu

list náš mocný dáti ráili, na kterýž by všecek a

všeliaký statek svuoj, kterýž koli má neb jmieti

bude. poruiti a jej zíditi mohl. K takovej prosb

a k žádosti jeho naklonni jsúce. s dobrým roz-

myslem a naším jistým vdomím, mocí královsku

v echách svolili jsme k tomu a listem tímto

lujeme, vuoli naši jistu a moc plnu témuž Janovi

dávajíce a toho dopouštjíce, aby on všecek a vše-

liaký statek svuoj mohovitý i nemohovitý") , d-

diný, manský aneb zápisný, kterýž bu v Ce-

chách aneb v Morav má aneb ješt jmieti bude,

') K tomuto íslu viz také . 57.

') V orig. s zdvorem.

*) Na okraji Jan z Lipého.

v knize XXVI. *) V orig. zapsanými.
5> í* orig. ZErtišovic.

«) Za tím petržené slovo manský.
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.ti aneb poruiti mohl a moc jml bud spo

lén aneb rozdíln, za zdravého života aneb na

smrtedlné posteli, komuž se jemu kolivk a kde k«>li.

dáti a líbiti lnulo, krom duchovních osob,

ii takt- aby mohl a moc jml poruniky sdlati

statku svého, kteíž se jemu užitení zdáti a vi-

dti budu, ;i t" bez naší, budúcich našich, králuov

h, 1 všech jiných lidi všeliaké pekážky,

díc listem pod svú peetí, tn nebo ty
. aneb dobrých urozených lidi peetmi na

svdomí. i\ dání, odkázaní, téi 1

poruníkuov zdlání statku lana svrchupsaného,

m píše, chcem, aby tolikéž moci

nosti jmlo, jako by to dekami zemskými

no a utvrzeno bylo, bez umenšeni, pikazu-

jíce vtším 1 menším úedníkem desk zemských1
)

královstvie eského, též 1 markrabstvie moravské-

vnjším i budúcím, vrným našim milým,

když koli od nadepsaného Jana požádáni

budete aneb od poruníkuov jeho. kšaft ten a zí-

zení, které/ bv"i o statku svém na tento náš moc-

ny list podlé nahoe psaného zpUOSODU udlal, ve

deky jej zemské i s listem tímto vložiti a vepsati

rozkázali, jina toho neiníce, bez zmatku a všeli-

aké odporno-ti. K tomu na svdomí peet naši

královská k tomuto listu pivsiti jsme kázali.

Dán v pátek po Božím tle [12. ervna 1506], léta

božieho tišícího ptistého šestého, království na-

šich uherského šestnáctého a eského titeátého

pátého.

Ad relacionem magnifici domini, domini Al-

berti de Colowrat et in Libsstayn, supremi can-

cellarii regni Boemie.

Tohoto vkladu ke dekám dáni poslové od pana

Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana. pan Jan Zají-

ma z Kunstátu a z Jevišovic, pan Zdenk Meze-

rícký z Lomnice.3
)

40. Ye jméno Boží amen. Já lan Štítenský z

Kostník známo iním tímto listem ol)ecn pede
všemi, kdož jej uzí anebo túc! slyšeti budu, ja-

kož mám list mocný od najjasnjšího knížete

pána, pana Vladislava, uherského a eského etc.

krále a markrabie moravského, pána mého mi-

lostivého, abych mohl statek svuoj poruiti a zí-

diti, jak by mi se zdálo a líbilo, jakožto ten list

JKMti v so1> to šíe svdí a zavierá, i já, zna-

menav nebezpenost zdraví svého a as pominují-

cí tohoto svta a cht tomu. aby po mé smrti žád-

ných ruoznic a soudu nebylo o muoj statek, kte-

réhož mi všemohúcí Pán Buoh z své svaté štd-

rosti pjiti ráil, i já. jsa ješt pi svém zdraví

as dobrým rozmyslem, uinil jsem a mocí tohoto

listu iním mocné a pravé poruniky všeho statku

mého 1 také syna svého, 1 a by nu Pán Buoh

ješt víc dti dáti ráil, pedkem urozenu paní')

Annu s Prudic, manželku sv nulu, </ k ní spolu

urozené vládyky, pana Jindicha, pana Jiíka.

pana Jeronýma Špetle, bratí vlastní Z Prudic

etc.. pana Matje Vencelika s Vrchovtít a na

Tešti, Bemarta s Hodjova, syna sestry mé.

pani Markéty : Kostnik, a tak 11 psaným poni
níkóm toho duovrn vím, že ten statek a syna

mého spravovati a íditi budu jako vrni pátele

do lei syna mého. Jestliže by mne Pán Buoh

smrti neuchoval prvé než paní Anny. manželk)

mé mile. tehdy aby manželka má byt svuoj mla f.9

v statku mém, kde/ by se jí líbilo, do svého stavu

promnní a /. toho statku otravu k živnosti své

jmla podlé poteby; pakli by jinde býti chtla.

proto aby stravu z statku mého opatena byla,

což na to sluší. Jakož má li^t vnnj na lili kop

na míšesko, jestliže by chtla vno své jmieti

podlé obyeje, to aby se jí z statku mého vydalo;

pakli by vna vyzdvihnuti nechtla, tehdy aby jí

bylo vydáno každý rok poád zbhlý XX kop gr.

eských potud, pokud by svého vna nejmla. Dále

pak takto ídím a porouím: jacíž jsú koli pjky
a duochody v statku mém. pokudž by se zdálo po-

runíkénn mým svrchupsaným co v tom hnuti a

zmniti pro dobré a užitené syna mého, a mu
Pán Buoh zdraví pieti ráí. v tom aby vuoli

jmli; a jestliže by se uznala hodná potebnost o
pak koli. tehdy jeden každý porunik z svrchu-

psaných pro njaké obmeškánie aby mohl bez ji-

ných jednati i konati, všakž s dotazem a s vuolí

manželky mé milé. dokudž by ona stavu svého

nezmnila. Takto dále porouím; jestliže Pán

Buoh to dáti ráí. aby syn muoj živ byl do let oby-

ejných k postúpení statku a též pi tom asu
byla-li by živa paní Anna. manželka má milá, tu

pi tom já jí poruím a k jejímu vnu pidávám

sto kop gr. eských, to aby jí ujišeno bylo pi

tom asu anebo hned dáno. Jestliže by pak Pán

Buoh smrti uchovati neruil erbu mého. tehdy i-

ním mocné a pravé nápadníky statku svého po-

runiky a pátely své milé svrehupsané. Z'šak5 toto

znamenit vymieiíuji: což bych komu pes toto

mé zízení poruil a odkázal s svdomostí dob-

rých lidí, aneb a bych komu co zapsal, zvlášt

což bych koli svú ruku zapsal a pi tom že by

sekret muoj byl aneb peet má. tomu všemu aby

se tak dosti stalo beze všeho umenšení a odporu

všeliakého, a to též a tak aby stálé bylo a jisté,

jako by v tomto listu zapsáno bylo. Tomu všemu

na svdomí já, s svrchupsaný Jan ítítenský, svú

vlastní peet dal jsem pivsiti a pro lepší jistotu

') V orig. zemským.

*) Opraveno touž rukou ze slabiky to.

') Tento zápis o poslech jest v orig. napsán vpravo od

kancléské formule, a to jiným inkoustem a jinou rukou,

touž jako u . 5. Pravdpodobn dodaten.
*) Za tím petržené slovo paní
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vcí svrchupsaných iimsil jsem urozeného pána,

pana Jindicha z Krajku a na Daících, a uroze-

ných vládyk. pana Jana z Osean, pana Stanisla-

va Housky z Zahrádky a na (Jrbani, pana Volfa

Házle z Nové Vsi a na Slavtíri, pana Volfa

Krokvicara z Nové Vsi a na Píseném, pana Bo-

huslava z eice. že jsú peeti své podlé mé dali

pivsiti na svdomí k tomuto listu, jenž jest dán

a psán na Vydi, den svaté Lucie //?. prosince

T514], léta od narození Pána Krista M°VcoXI lil'

poítajíc.

4Í. Léta Pán M°Y C0XX1. ten tvrtek ped
svatým Vítem [i i. ervna /.-í-3 // staly jsú se sml-

vy a dílové praví a dokonal! mesi urozenými vlá-

dykami, paní Annu Roubíková a panem Jindi-

chem, panem Jiíkem, panem Jeronýmem Špetlí,

bratími vlastními ~ Prudic etc, panem Matjem
Vencelíkem z Vrchovišf, panem Bernartem z Ho-

djova, o statek nebožtíka pana Jana Štítenského,

kterýž jest jim poruil a dal, a to takovým zpuo-

sobem ten podíl se jest stal. že pani Anna ujala

jest na svuoj díl ves Popelín s rybníky, s lesy, co

k tomu náleží, tak jakž pan Jan sám to držel a

toho užíval, též také z* Vletín pt lovku a

mlýn s eku i s rybníky se tmi: než z toho dílu

má dáti panu Matjovi Vencelíkovi puol sedma

sta \'lll kop, XX gr., vše na míšesko poítajíc.

I tem pan Jindich Špetle ujal jest na svuoj díl ves

Brandlín s rybníky, s lukami, s lesy a tak s tím

se vším píslušenstvím, jakž jest jim pozuostavil

nebožtík pan Jan Stítenský, a k tomu dílu má mu
pan Jiík Špetle dáti z svého dílu sto kop, XXXX
kop, /72 kopy, X gr., a tak za svuoj díl zóplna

vezme. ítein pan Jiík Špetle ujal jest na svuoj

díl ves Olešnú Nmecku s rybníky, s lukami, s po-

toky, s lesy a tak s tím se vším píslušenstvím,

f.9v. jakž jest jim pozuostavil
|
nebožtík pan Jan Stí-

tenský, než z toho dílu má dáti panu Jindichovi

Špetlovi sto kop, XL kop, P/s kopy, X gr. a panu

Matjovi Vencelíkovi HIC kop, XVI 1^ kop,Xgr.,

vše na míšesko poítajíc, a žádnému jinému nic.

Item pan Jeroným Špetle na svuoj díl ujal ves

Vydi s tvrzí, s dvorem, s rybníky, s eku, s po-

toky, s lukami a tak s tím se vším píslušenstvím,

jakž jest jim pozuostavil nebožtík pan Jan Stíten-

ský, a k tomu dílu má mu pan Bernart z svého

dílu dáti XL kop,. 7V2 kopy, X gr., vše na míše-
sko, a tak díl svuoj zúplna jmieti bude. Item pan

Matj Vencelík ujal jest v dílu svém ves Mysleti-

ce s rybníky, s lesy a tak s tím se vším píslušen-

stvím, jak jest držel nebožtík pan Jan Štítensky.

a k tomu má mu dáti pan Jiík Špetle IIIC kop,

XI 'I
1

/, kop. X gr. a pan Bernart XÍ77, kop,

X gr., vše na míšesko, a paní Anna Roubíková

z svého dílu má dáti VP/2
C kop. Vlil kop. XX

gr., vše na míšesko poítajíc, a tak bude míti

zúplna svuoj díl. Item pan Bernart ujal jest svuoj

dil. ti vsi, Jeníkov, Olšany. Maršov, s rybníky,

s lukami. s eku, s lesy, s pustotinami, tak jak

nebožtík pan Jan Stítenský toho v držení byl.

než má z toho vydati panu Jeronýmovi Špetlovi

XL kop, Vl 2 kopy. X gr., na míšesko poítajíc,

a panu Matjovi Vencelíkovi má dáti sedmnácte

kop, X gr., vše na míšesko, a jinému žádnému
nic. A tak všickni jsú se k tomu seznali, že jesl

každý na svuoj oddíl a díl spravedlivé vzali, a t<

1

jsú sob již piekli a slíbili ctné a práv zdržeti,

jako na dobré lidi sluší, jedni na druhé pro žádné

díly zase se nenavracujíc. A k tomu na svdomí
a pro lepší jistotu své vlastní peeti k tomuto

listu dali jsme pitisknuti a k tomu jiro lepší v-
domost piprosili jsú urozeného pána, pana Jin-

dicha z Krajku na Corštajn. a urozeného vlá-

dyku, pana Adama Rauzyna ze Bzí, a pana Alše

z Pedboe a na Pedboi, že jsú své j>eeti a

sekrety, sob bez škody, k této smlúv pitisknuti

dali. A ta se jest smlúva stala ten tvrtek ped
svatým Vítem v msteku Daicích.

42. Jerolim Špetle z Prudic i s svými erby Hyn-
kovi Koasovi z J'ydí a na Borovné a jeho er-

bóm a budúcím potomkóm své vlastní zboží a d-
dictvie, totiž Vydi tvrz s dvorem poplužním a

ves Vydi s lidmi tu usedlými a Brandlín ves1

)

též s lidmi tu usedlými, sjjolen to zboží a své

ddictví, s lidmi platnými i neplatnými, s robota-

mi, s rolí oranú i neoranú, s ospy, s kury. s luka-

mi. s pastvami, s pastvištmi, s rybníky, s rybni-

šemi. s lesy, s háji. s horami, s chrastinami, s lu-

hy, s potoky tekutými i netekutymi, s doly, s me-

zemi, s hranicemi i se všeliakými užitky a požit-

ky i s poplatky a duochody, v kterýchž by se koli

vcech aneb kterak koli jmenovati a shledati

mohly, i se vším plným právem, panstvím, ddic-

tvím a píslušenstvím i se všemi svobodami k to-

mu statku a tm lidem píslušejícími, tak zúplna

a v celosti, jakož to svrchupsané zboží od stara-

dávna vymezeno a okršleno jest, tak jakž jsem to

sám držel a požíval, nic sob tu ani erbóm a po-

tomkenn svým práva, panstvie ani kterého vla-

etenstvie nepozuostavuje ani zachovávajíce, než

to všecko, tak jakž se svrchu píše, svobodné a ne-

závadné ve deky zemské vkládá a vpisuje ku pra-

vému ddictví, jmní, držení a ddinému užívaní.

43. Matj Vencelík z Žirovnice a na Tešti

-vkládá své vlastní zboží a ddictvie, ves Rosiku.

ves Staišt, ves Bezdkov s jich se vším píslu-

šenstvím, s platem na lidech pt kop gr. a louní-

ho platu puol tináctý kopy gr.. z lesuov šest kop

groši a skopního tyi kopy gr. a s pti rybníky

k tm všem píslušejícími 5
), to všecko vkládám

') Za tím petržené slovo totiž ') (
' orig. píslušející.
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Barbe isuji ve deky

zemsl da dotud, pokudž

dtud splacena nebyla ode mne anebo "'I er

buo> mých podlé platu nahoe psaného, tak jakž

této obyej u^t. pokudi by ji V' kop groši

ode mne neb od erbuov mých položeno nebyla
tejna, místo-

f. 10 44. I ukáú ':•:,!> a na Šepkavi \

- svými erby Mikulášovy Prusinovskému s Vicko-

ích a jehoerbóm své vlastni zboží

a ddictví, puol vsi pusté Boekovic, která

nad Ddici, - jejím se vším píslušenstvím, i to

všeck vsi písluší, s platy, s robotami,

s roh cranit i neoranú, s lukanu. s pastvami, S

pastvišcemi, s lesy, s háji, s chrastím, s chrastina-

mi, s vodami tekutými i netekutými, s rybníky,

s rybnišemi, s užitky i všeliakými požitky, s me-

zemi, s hranicemi, jakž té puol vsi v svých mezech

a hranicích od staradávna záleží a vymezeno jest,

tak jakž sem to sám držel a toho užíval, s tím se

vším plným právem a panstvím, kterýmiž by koli

jmény jmenováno býti mohlo, nic tu sob ani er-

bóm svým a budúcím potomkóm práva, žádného

panstvie ani kterého vlastenství na tom na všem

statku nezachovávaje ani co pozuostavuje, to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému a ddinému jich jmní a užívaní, a kdež

by 1

.) mn, svrchupsanému Lukášovi, té puol vsi

Boekovic ve dekách svdilo, to tímto vkladem

moím a toho se odíkám.

4^. Jan z Pernštajna Stnilovi z Doubravice a

erbóm jeho zbožie své vlastní a ddiné, ves Vál-

e s kostelním podacím, ves Vilémovice, ves Ple-

nce, ves pustu Chrástu:-, s rolí oranú i neoranú,

s lukami. s pastvami, s pastvišcemi, s horami, s

doly. s lesy, s háji, s chrastinami, s kovinami,

s lovy. s hony. s ižbami. s mezemi, s hranicemi,

s lidmi platnými i neplatnými, s robotami i s užit-

ky a požitky i se všemi poplatky, s ekami, s be-

hy i s rybníky, s rybnišemi. s potoky tekutými i

netekutými. s mlýny, mlynišemi i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, jakž to zbo-

žie od staradávna v svých mezech. každé zvlášt,

záleží a vymezena2

) jsú, nic sob ani erbóm svým

ani budúcím potomkóm práva, panstvie ani kte-

rého vlastenstvie nepozuostavuje ani zachováva-

je, tak jak jsem to sám držel, než to všecko ve

deky zemské vkládám a vpisuji k jich pravému

jmní, držení a ddinému užívaní.

46. Jan z Pernštajna a >ia Helfenštajn, hajt-

man markrabstvie moravského, s povolením pán
soudci zemských na miste sirotkuov pozuosta-

lých. dtí Trystrama a Lidmily, po Janovi Hostá-

kovském s Arklebic Václavovi Chroustenskému
- Malovat a jeho erbóm tvrz a ves Mysliboice

se vším plným panstvím a právem, s úroky, s in-

žemi, s robotami, s kurmi, s vajci, s kostelním

podacím tu v Mysliboicích, s rybníky, s haltéi,

s potoky, s vodami tekutými i stojecími, s lesy,

s lovy, shony, s kovinami, s horami, s doly,

s rolí oranú i neoranú, s luk, mu. s palouky, s pas

t \ .mu . s pastvišcemi, s sadem, s dvorem pi tvrzi,

š píkopem okolo tvrze. S mezemi, s hranicemi i

so vším jiným píslušenstvím, kterýmiž by koli

jmen) mohly jmenovány býti, a ves pustu l.yko-

dery jinak Ostrá Louku s jejím píslušenstvím,

jakož to zboží od staradávna záleží a vymezeno

jest. tak úpln, jakož jest toho Hanek z Zap a po

není Jan g Arklebic v držení a užívaní byli. tu nic

svrchupsaným sirotkóm i jich erbóm a potom-

km ani jinému žádnému nepozuostavuje ani za-

chovávaje práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie. než to všecko vkládám ve deky zemské a

vpisuji ku pravému jich jmní, držení a ddiné-

mu požívaní, a jestliže by to svrchupsané zboži

kde ve dekách zemských nahoe psaným sirot-

kóm náleželo aneb komu jinému, to tímto vkla-

dem moím a v nive obracuji.

47. Jan z Pernštajna Mikulášovi Doupovcovi

z Doupova a erbóm jeho zbožie své vlastní a d-
dictví, totiž ves Pavlovice se vším jejím píslu-

šenstvím krom toho lánu rolí, kterýs jsem dal

prvé Václavovi Pacákovi s Palavic, kterýž k tej

vsi Pavlovicím prvé píslušel, též také louku tu,

kderáž slušela ke vsi Vášan&m, kteráž slov lou-

ka Bohdalská, jemu prodávám, s
3
) rolí oranú i

neoranú, s lidmi platnými i neplatnými, s lukami,

s pastvami i s pastvišcemi, s vodami tekutými

i netekutými, s jezery, s mlýny, s mlynišemi.

s rybníky, s rybnišemi, s potoky, s lesy, s háji,

s chrastinami, s pahrbky, s hony, s lovy, s meze-

mi, s hranicemi, tak úpln, jakž ta ves a louka

nahoe psaná vymezena jest a v svých hranicích

záleží, tak jakž jsem to sám držel a požíval, nic

sob tu práva, panstvie ani kterého vlastenstvie

nepozuostavuje ani zachovávaje, než to všecko

ve deky zemské vkládám a vpisuji k jich pravé-

mu jmní, držení a ddinému užívaní.

48. My Vladislav, z boží milosti uherský, es- f. 10 v.

ký, dalmatský, charvatský etc. král. markrabie

moravský, lucemburské a slezské knieže a lužic-

ký markrabie etc, oznamujem listem tímto všem.

že jsme prošeni jménem slovutného Jeticha l í-

naského s Prostiboe, vrného našeho milého,

abychme jemu tu milost uiniti a toho dopustiti

ráéili, aby mohl statek svuoj poruiti, komuž by

se jemu zdálo a líbilo. K jehožto prosb pro služ-

*) V orig. my.
5
) Toto a další slovo tak v originále.

*) Touž rukou nad petrženým slovem puol.
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by jeho jsúce naklonni, s dobrým rozmyslem a

naším jistým vdomím, mocí královská svolili

jsme a mocí listu tohoto svolujcme, témuž Jeti-

chovi povolení naše k tomu jisté dávajíce, aby

on všecek statek svuoj mohovitý i nemohovitý,

ddiný nebo zápisný, kterýž má nebo jmieti bu-

de, dáti, odkázati nebo poruiti mohl spolen
nebo rozdíln, za zdravého života nebo na

smrtedlné posteli, komuž se jemu zdáti a líbiti

bude, krom duchovních osob, o také aby mohl

sdlati poruníky statku svého i dtí svých, kte-

réž by po sob zuostavil, kohož se jemu zdáti a

líbiti bude, a to bez naší, budúcích našich, krá-

luov eských, všeliaké pekážky. Kteréžto dání a

odkázaní nebo poruení i také porunikuov zd-
lání statku i sirotkuov téhož Jeticha tak a tím

obyejem, jakož se svrchu vypisuje, chcme, aby

tolikéž moci a pevnosti jmlo, jako by dekami

zemskými zapsáno a utvrzeno bylo, pikazujíce

vtším i menším úedníkóm desk zemských, vr-
ným našim milým, jestliže byste požádáni byli

od téhož Jeticha nebo porunikuov statku a dtí

jeho, abyste tento list ve deky zemské vložili a

tak uinili beze vší odpornosti. Tomu na svedu

mí peet naši královskú k listu tomuto pivsiti

jsme kázali. Dán na Budíne v úterý den svatého

Vitališe [28. dubna 1495], léta božího tisícího

tystého devadesátého pátého a království na-

šich uherského pátého a eského XXIIII. léta.

Ad relacionem magnifici domini Johannis

de Sselnbergk, cancellarii regni Boemie.

Poslové. Tohoto vkladu ke dekám dáni poslové

od pana Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana, pan

Jan Jetich z Boskovic, pan Václav Haugvic z

Biskupic. 1

)

49. Já Jetich z Prostiboe oznamuji tímto li-

stem všem, tak živým jako živúcím lidem2
), že,

jakož mám zápis a obdaroi'ání od najjasnjšího

knížete a pána, pana Vladislava, uherského, es-

kého etc. krále a markrabie moravského etc, pá-

na mého milostivého, abych veškeren statek a

zboží sz'é movité i nemovité, ddiné nebo zápis-

né, kteréž mám neb jmieti budu, mohl dáti, od-

kázati, poruiti nebo kšaftovaii za svého života

zdravého nebo na smrtedlné posteli, komuž by

mn se zdálo nebo líbilo, protož já, svrchupsaný

Jetich, znamenavše, že na tomto svt nic jišej-

šího není nežli smrt a nic nejišejšího nežli ho-

dina smrti, jsa ješt zdráv na tle a sebe ovšem
mocen, [s] zdravým rozumem a s dobru pamtí
iním, zizuji a zpuosobuji toto své mocné poru-

enstvie a rozkázaní i celý a dokonalý kšaft ze

všeho mého zboží a statku mohovitého i nemo-
hovitého, ktervmž mne Pán Buoh všemohúcí z

své štdrosti a milosti ráil obdaiti a nadliti,

žádajíc, aby po mé smrti mezi mými páteli i

jinými kterýmiž kolivk lidmi budúcími o ten

jistý >tatek a zboží mé nižádní svarové se ne-

zdvihli ani která ruoznice o to se dala. Item. Xaj-

prvé oddávám, odkazuji a tímto listem mocn
porouím ku pravému ddictví, jmní a držení

všecka svá zbožie a ddictví, kteréž kolivk mám
aneb ješt jmieti budu, ješto mn spravedliv

píslušejí. jakož deky zemské v Brn v sob za-

vírají, i také veškeren svuoj statek movitý i ne-

movitý, a na listy, kteréž kolivk mám nebo

jmieti budu, ješto by mn svdily, dávám svá

dobru vuoli, to všecko dal sem a poruil jsem a

mocí listu tohoto dávám a porouím urozené via

dýce, paní Žofce z Prostboe, dcei mé vlastní.

a urozeným panoším. Janovi a Petrovi, bratím
vlastním z Hlavatec, synóm jejím a vnukóm
mým, i také budúcím synóm jejím, jimiž by ji

Pán Buoh asy budúcími ješt obdaiti ráil, a

to s nápadem s jednoho na druhého, a by který

z nich umel; a když by ti synové let svých roz-

umných došli, mají se o ten I statek dliti rovný- f.ll

mi díly; a bvlv-li by které dveky, tch mají

všeci bratí ze spolka vnem a výpravu slušnú

opatiti a odbyti. Item také porouím, aby paní

Žofka. dcera má, a Mikuláš, zef micoj, v tom a-
su, dokudž by Jan, vnuk muoj svrchupsaný, let

svých rozumných nedošel, toho všeho mého zbo-

žie svrchupsaného požívali, drželi a spravovali

až do let jeho rozumných, a když pak týž Jan.

vnuk muoj, došel by osmnácti let. tehdy porou-

ím a chci, aby dcera má, paní Žofka, a Mikuláš,

zef muoj, i také dole psaní poruníci moji toho

všeho mého zboží a statku svrchupsaného jemu

postoupili beze všeho odporu a zmatku všelikte-

rakého. Item toto jmenovit porouím: když by

se Jan, vnuk muoj, v svrchupsané zboží mé a

statek uvázal a to již opanoval, aby paní Žofce.

matei své. a Mikulášovi, otci svému, vsi Nevce-

hle postoupil se vším panstvím a píslušenstvím

krom tí kop platu roního a vcného, kteréž

jsem na té vsi vyal a kaplanu oltáe si ,atého Vá-

clava v Teli u fary odkázal, a té vsi mají poží-

vati a držeti až do jich obú smrti, a po jich obít

smrti aby ta ves zase spadla >ia mé vnuky anebo

na jejich dti; pakli by Pán Buoh všemohúcí ne-

uchoval smrti vnukuov mých, tehdy mocn po-

rouím a jmieti chci, aby to mé všecko zbožie a

statek muoj svrchupsaný spadl na paní Žofku.

dceru mú, a na Mikuláše, manžela jejího, beze

všeho odporu a zmatku všelikterakého i také pe-
kážky poruníkú mých dole psaných. Item porou-

ím také. když by se již Jan nebo Petr nebo který

*) Také

i- 39-

o tomto zápisu o poslech viz shora posn. ) Za tím jsou petržená sloz-a nynjSím i budúcím.
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i budúcími naped psané pann Barboe abatyši

i všemu konventu, nynjšímu i budúcímu, má a

povinen bude platu roního vydávati z panstvie

hrušovanského sto a XL zl., za zlatý poítajíc po

titcíti gr. bílých a za groš po sedmi penzích bí-

lých na minci obecn bern v tomto markrabství,

a to rozdíln, pi svatém Václave najprv píštím

sedmdesáte zlatých a pi svatém Jií hned píš-

tím druhých sedmdesáte zlatých, a tak na ty asy
svrchupsaným pannám ten plat vycházeti má od

svrchupsaného pana Jana z Pernštajna, od er-

f. 12 buov aneb potomkuov jeho na budúcí asy. A
by pak Pán Buoh všemohúcí na statek hrušovan-

ský zkázu dopustiti ráil, bu ohnm neb válk
aneb jakýmž kolivk jiným zpuosobem, tehda ta

zkáza toho statku svrchupsaným pannám k žád-

né pekážce býti nemá nyní ani na budúcí asy,

než naped psaný pan Jan z Pernštajna s erby a

potomky svými nynjším i budúcím pannám má
a povinovat bude tu summu naped psanú odji-

nud vydávati, a ta summa má jim kladena býti

pi každém svatém Václave a pi každém svatém

Jií v mst Znojm v kláštee jejich, v kterémž

byt svuoj mají, a oni, pijmúc tu summu, svrchu-

psaného pana Jana z Pernštajna, erby a potom-

ky jeho kvitovati mají. Také naped psaný pan

Jan z Pernštajna s erby a potomky svými má a

povinen bude svrchupsané pann abatyši i tomu

konventu nyní i na budúcí asy šestdesáte vozuov

sena vydávati a to svým nákladem spravovati, aby

se jim beze vší práce jich pivezlo v tato jmenova-

ná místa: do kláštera jejich do msta Znojma,

kdež obyt svuoj mají. titceti voz a do llodonic

do dvoru jejich druhých XXX vozuov; než toho

roku tch sen není jim povinovat vydávati, po-

nvadž je panny samy sob klidí. Což se louky

dotyce, kteráž fará od sz ,atého Michala drzí,

kterážto fara podací svrchupsaným pannám jest,

ca tu louku naped psaný pan Jan z Pernštajna

s erby a potomky svými má a povinen bude jiná

louku tak velikú z
1 miste 1

) píležitem témuž farái

oddati ; pukli by v míst píležitem neoddal, tehda

jinde puol druhé násob vtší dáti a oddati má.

Také naped psaná panna Barbora abatyše a pan-

na Margeta pevora i s svým konventem vsi

Lechvic s jejím vším píslušenstvím nahoe psa-

nému panu Janovi z Pernštajna. erbóm a potom-

kóm jeho má postoupiti a lidi v loven^tvie
uvésti v stedu ped svatým Vavencem, 2

) totiž

zítra bohdá, a plat ten. kterýž k svatému Václavu

na tch lidech záleží, ten má svrchupsaný pan Jan

z Pernštajna s erby a potomky svými sob vy-

brati i s jinými duochody k tomu asu náležícími.

Také naped psaný pan Jan z Pernštajna má
svrchupsané pann abatyši i konventu jejímu list

na pargamen pod peetí svú a na svdomie pá-

nuov a dobrých lidí peetmi udlati, že jim ta

summa naped psaná i to seno od pedpsaného
pana Jana, erbuov a potomkuov jeho má vychá-

zeti. A jestliže by se tomu dosti nedalo, aby

mohli lidi jeho stavovati z panstvie hrušovanské-

ho i odjinud a jich z té stávky nepropouštti po-

tud, pokudž by k své záplat svrchups[a]né ne-

pišli. A tato smlúva má ve deky zemské vlože-

na býti pi najprvnjším snmu brnnském aneb

konen pi druhém, když deky zemské otevíny

budu, tak, aby svrchupsaný pan Jan z Pernštaj-

na a svrchupsaná panna abatyše i s konventem

svým v tom ve všem dostaten opateni byli, což

se v této smlúv píše. Tomu na svdomí já, svr-

chupsaný Jan z Kunovic, jakožto smlúví k tmto
smlúvám svú vlastní peet jsem pivsiti dal a

každé stran tu smlúvu jednu sepsánu jsem dal a

my, Jan z Pernštajna a na Helfenštajn a Bar-

bora abatyše, Margeta pevora i se vším konven-

tem, peeti naše pivsiti jsme dali a pro širší

toho vdomost piprosili jsme urozených pánuov,

pana Jindicha Mezíckého z Lomnice a na Jem-

nici, pana Zdenka Mezíckého z Lomnice a na

Vranov, urozených a statených rytíuov, pana

Vilíma Prusinovského z Víková na Cimburku,

pana Mikuláše Prusinovského z Víková na Su-

iovicích, urozené vládyky, pana Jeticha Obešlí-

ka z Lipoltovic, pana Jiíka Kiveckého z Kiv-
ce, že jsú peeti své k této smlúv pivsili, sob
a erbóm svým bez škody, podlé svrchupsaného

pana Jana z Kunovic jakožto smlúvího. Jenž

jest dána a psána v mst Znojm léta a dne na-

hoe psaného.

A protož my uznavše. že ta smlúva jest s do- I.i2v.

brým a užiteným kláštera našeho, tu smlúvu stvr-

zujem, upevujem ve všech artykulích v ní polo-

žených, kterážto smlúva má od nás i od budúcich

našich, králuov eských a markrabí moravských,

i konventu toho držána a zachována býti nyní a

na budúcí asy; pikazujíce hajtmanu, najvyšímu

komorníku, sudímu téhož markrabstvie, když

byste od téhož Jana z Pernštajna aneb od aba-

tyše a konventu, nynjšího a budúcího, požádáni

byli. abyste tento list náš i s tou smlúvu ve deky

zemské vložili beze vší odpornosti, jina toho ne-

iníc. Tomu na svdomí peet naši královská k

listu tomuto pitisknuti jsme rozkázali. Dán

v Linci ve tvrtek po Nanebevzetí Panny Marije

fij. srpna 1531], léta božieho M° ptistého titeá-

tého prvního, království našich ímského první-

ho a jiných pátého.

Ferdynandus.

Tohoto listu poslové ke dekám dáni jsú od pa-

na Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana markrab-

') i (psáno ij I jest opraveno touž rukou z ie.
J
) Tak v originále.
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stvie moravského, pan Linhart z Lichtnštajna,

pan Jaroslav mladši z Selnberka a i Kosti.

J2. \ rnšta/na a

erbóm jeho zboží své vlastni .1 ddiné, t « >t 1 > hrad

se dvorem, f« i»« /-'.--i tinácte lovku,

ves Vlkové, v msteku Bytesi titceti ti lov-

ky s p<'l"\ ici kostelního pod hovém

v sedm lovku,
- roli oranú i neoraná, s lukami, s pastvami, s

iemi, s horami, s doly, - lesy, s háji, s chra-

stinami, s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami,

mi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplál

nými, - robotami i s užitky a požitky 1 se všemi

poplatky, s ekami, s behy, s rybníky, - rybni-

šemi, - potoky tekutými i netekutými, s mlýny,

s mlýnišemi i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakož to zboží od staradávna

v svých mezech, v každé i \ každé zvlášt, záleží

a vymezena1
) jsú, nic sob ani erbóm svým') ani

budúcím potomkóm pravá, panstvie ani kterého

vlastenstvie nepozuostavuje ani nezachovi

tak jakž jsem to sám držel a toho požíval, než to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich jmní, držení a ddinému požívaní, a

kdež mi ve dekách svdí, to všecko tímto vkla-

dem moím.
53. Jan Kuna z Kunstátu, hajtman markrab-

stvie moravského, Bohunce z Pernstajna horu

Boinfu] a dva hajné v Teicích, s lesy, s luka-

mi. s potoky, s pastvami, s pastvišemi, s liony.

- rolí. s vrchy, s mýty, s všeliakými užitky a po-

žitky, kterýmiž se koli jmény jmenovati mohu a

1 -t k tej hoe Boina od staradávna píslu-

- tím se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jak jsem to sám od pana Zigmun-

da s Ludanic ujal a toho požíval, nic sob tu prá-

va, panstvie ani kterého vlastenstvie3
) nepozuo-

stavuje ani zachovávaje, ne to všecko ve deky

zemské vkládám a vpisuji k jejich pravému jm-
ní, držení a ddinému užívaní.

54. Jan starší z Šternberka, najvyší sudí mar-

krabstvie moravského. Jan z Pernstajna a na

Helfenštajn, Vilím Mládence z Miliína na Šum-

váld, Jan mladší z Šternberka na Holešov,

Jan starší 3 Žerotína na Strážníci, Jan z Kuno-

vic na Brod Uherském, podkomoí markrabstvie

moravského. Hynek Biiík z Kornic na Veselí,

Vilím z Víková na Cimburku, Petr z Vlachovic,

Pemek z Víková na Prusinovicích, Jiík Te-

taur z Tetova a na Zlín, Mikuláš z Zástizl,

Václav Tetaur z Tetova na Málenovicích, Jin-

dich z Zástizl na Cetochovicích
1

Albrecht z

Víková na ejkovicích i na míst jiných ruko-

jmí'), kteí/ jsme, jsúc rukojmie ta pana Václava

Zampacha s Potnštajna, statek jeho ujali, Zde-
kovi Žampachovi z Potnštajna a erbóm jeho naše

vlastní zboží a ddictví, tvrtý díl desátku vinné-

ho v Nmikách, tak jakž jest bylo jse na díle

panu Václavovi Žampachovi dostalo, kdys jse se

pány bralími svými stolkem dlili, a tak, jak/

jsme 1" sami drželi. S tím se vším právem, civ

jesl tu panu Václavovi Žampachovi spravedliv

a nám po nm naleželo, nic tu sob ani panu Vá-

clavovi Žampachovi ani budúcím našim práva,

panstvie -nu kterého vlastenstvie nezachovávajíce

ani DOZUOStavUJÍfce], tu všecko vkládánu' a vpi

sujem ku pravému ddinému jmní, držení a

požívaní.

55. Léta Pán tisícího ptistého titeátého, ten

úterj po svatém Jakube [26. ervence 1530] námi,

hni, ni ze Zdenína na Habrovanech, Mikulá-

šem Doupovcem z Doupova mi Bohdalicích,

Hanušem z Kbelská, Janem Lhotským ze Ple-

ní, stala se jest smluva dobrovolná, celá a do-

konala mezi urozeným pánem, panem Janem Ku-

nu z Kunstátu na I.ukov, hajtmanem markrab-

stvie moravského, S jedné a velebným knzem Ja-

kubem opatem 1 vším konventem kláštera zábr-

dovského s strany druhé, a to taková: Jako jesi

nahoe psaný pan hajtman žádal, aby jemu knz
opal s konventem svým díl gruntuov svých k pu-

stej vsi Kamenci píslušejících pustili, aby na

nich rybník dlali mohl, jmenovit ponúc od hra-

nic pán maršálkových") nad rybníkem Kronví

em až nahoru ped se 02 po grunty damborské,

a tak a pokudž by tím rybníkem nahoru i na stra-

ny vytopiti mohl, <; že jim to hotovými penzi za-

platiti chce, protož jsme je takto o to na místo a

na konec smluvili a srovnali, že svrchupsaný knz
opat i konvent kláštera svrchupsaného sami od

sebe i od svých budúcích pustili jsú fy grunty

svrchiipsané nadepsanému panu Janovi Kunoví.

hajtmanu, erbóm a budúcím potomkóm jeho, a

to tímto zpuosobem: ponúc od hranic pán mar-

šálkových nad rybníkem Kronvíem až nahoru

ped se po hranice damborské a s oné strany ten

kus všecek, kterýž leží vedle gruntuov pán mar-

šálkových kronvíských, pokudž ty hranice samy

v s, ,l) záleží, až po grunty damborské. tu všecku

strá, kteráž leží nad týmž žlebem, aby pan hajt-

man, erbové i budúcí jeho mohli sob rybník na

tch gruntech udlati svobodn s hrází, jak vyso-

ká se jim zdáti bude, a tím rybníkem aby mohli

voln topiti i vodu v nm, jakž by se jim zdálo,

vysoce vyzdvihnuti a držeti na všecky strany na

gruntech knze opatových bez pekážky knze

1
) Toto a další slovo tak v orig

s
) Za tím nepetržené slovo svým.

') V orig. vlastanstvie.

*) i (psáno i)) jest opraveno touž rukou

:
'i tana : Lipého.
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opatovy i konventu jeho, nynjších i budúcích

jich; a což s oné strany rybníku gruntuov se ne-

zatopí tej strán i toho všeho kusu po hranici

pán maršálkovy a po damborské. což píslušelo

ke vsi Kamenci toho, ddin panu hajtmanovi.

erbóm a budúcím jeho k Damboicím píslušeti

má. a pokadž ten rybník vytopí s této strany, je-

dúc od Damboic k Klobúkóm, na grunty knze
opatovy, v tom žádná pekážka panu hajtmanovi,

erbóm a budúcím jeho o to topení od knze opa-

ta, jeho konventu a budúcích jeho díti se nemá.

Než mimo to vytopení, pokadž rybník ten vytopí,

má ješt za puol provazce z šíi od vody pidáno

býti podlé toho rybníka gruntuov knze opato-

vých pro cesty, aby tady lidé svobodn jezditi a

choditi mohli, a to má, když rybník již topiti bu-

de, kamením zasazeno býti na toho puol provazce

všady od vody. pokudž toho poteba bude ukazo-

vati až proti hrázi, a od hráze až po hranice

f. 13 v. kronvíské pímo aby to vše
j

vysazeno a vyme-

zeno bylo kamením, a což pod hrází zuostane až

po hranice kronvíské a to vymezení, toho pan

hajtman a erbové jeho ddin užívati mají. A za

to místo a ty grunty nadepsané pan hajtman i s

erby svými knzi opatovi a konventu jeho šest

set zlatých dáti mají na minci dobrej, v zemi mo-

ravské obecn berné, za jeden zlatý po titcíti gr.

bílých poítajíc, a ty jim mají položiti na den

svatého Jií najprv píští neb dv nedli potom

konen, a z položení tej summy knz opat i

s konventem svým budu je povinni kvitovati.

Také knz opat v užívaní tch gruntov svrchu

dotených do svatého Jií zuostati má, než po

svatém Jií panu hajtmanovi, erbóm a budu

cím jeho ti gruntové po položení summy hned

píslušeti mají: než pan hajtman bude moci

hned. když se jemu koli zdáti bude, ten ryb-

ník dáti sob dlati bez pekážky knze opa-

tovy. Také knz opat s konventem svým, nynjší

i budúcí, mají to, což jsú prodali a pustili, panu

hajtmanovi, erbóm a potomkóm jich ve deky

zemské vložiti na prvním neb konen na dru-

hém snme v Brn, když deky zemské otevíny

budu. A jestliže by to ve deky zemské z jakých

koli píin vjíti nemohlo, pan hajtman, erbové a

budúcí jeho mají ty grunty, tak jak se svrchu

píše. ddin držeti a toho požívati beze vší pe-
kážky opata a konventu kláštera svrchupsaného.

Xež toto se znamenit vymieuje, že lidé klobútí

knze opatovi do toho rybníku dobytky své honiti

a v nm je napájeti moci budu na asy budúcí bez

pekážky pán hajtmanovy, erbuov a budúcích

jeho. A to, což se svrchu píše. slíbili jsú sob

strany svrchupsané zdržeti a všecko kesansky
bez perušení, jako na dobré sluší, i s potomky
svými zachovati. Tomu na svdomí a zdržení

my, smlúví svrchupsaní, peeti naše vlastní k

tmto smlúvám j>me pitisknuti dali, davši každé

stran jednu smlúvu, a takové smlúvy mají na

pargamen v táž slova napsány a stranám dány

býti pod peetmi našimi a strany též podlé toho

peeti své pivsiti dáti mají. Stalo se v Dambo-
[ic]ích léta a dne, jakž nahoe psáno.

A k tejto smlúv pan Kryštof z Boskovic, naj-

výší komorník markrabstvie moravského, dal po-

volení své jakožto ddiný pán opravní a též také

pan Dobeš z Boskovic k tomu povolil jakožto pán

životní tej opravy 1

).

A k tejto smlúv pan Dobeš, pan Jan, pan Tas

a pan Jaroslav, bratí vlastní z Boskovic, povole-

ní své dali, že jest do desk vepsána, jakožto páni

ddiní opravy toho kláštera.

56. My, Karel, z boží milosti kníže minstrber-

ské v Slezi, olešnické etc. hrabie kladský etc,

najvyší hajtman Dolní Slezi etc. Jan, Smil, Zig-

mund a Jindich, bratí Kunové z Kunstátu a

z Lukova, Jan Zajíma z Kunstátu na Tavíkovi-

cích, Ludvík Zajíma z Kunstátu a na kláštee

svatého Prokopa'), Karel a Sezema, bratí Zají-

maové z Kunstátu a na Jevišovicích, oznamujem
tímto listem pede všemi, kdež ten nebo túcí

slyšán bude. že jsme prošeni od urozeného pána,

pana Vilíma Kuny z Kunstátu etc, strýce a bratra

našeho milého, abychom jemu právo své. které

nám písluší po pedsích našich jakožto pravým

fundátoróm a štíftíóm kláštera Smilhajmu jinak

vizovského na všech od téhož kláštera, eených
Leštnej a Obci. s jich vším a všeliakým píslu-

šenstvím, což k tm všem od staradávna písluší,

dali a na nho pevedli. Kdež my, svrchupsané

kníže a páni z Kunstátu, znajíce slušnú prosbu

téhož pana Vilíma Kuny, strýce a bratra našeho,

a vzhlédnúc na to. kterak on tyto asy k nám ke

všem i k každému zvláštn ve všem se povoln

nacházeti jest dal, také prohlédajíc na to, že ty

vsi od asuov nkterých od kláštera našeho na-

hoe psaného odtrženy a v ruce jiným než rodu

našemu vešly jsú, i obmýšlejíc my, aby ty nahoe
psané vsi s jich píslušenstvím radji jednomu

z rodu našeho zase v držení a v ruce vešly, nežli

v ruku cizích býti jmly, s dobrým rozmyslem a

všickni z jednostajné vuole na tch všech svrchu-

psaných s jich 3
) vším a všeliakým píslušenstvím f. 14

jemu. svrchupsanému panu Vilímovi Kunoví, a

erbóm jeho všecko právo své. kteréž jest nám tu

píslušelo, mocn a ddin dali jsme a dáváme a

') Tento odstavec jest petrhán a na okraji Kryštof z

B[oskovic}. Po malé mezee za posledním slovem odstav-

ce následuje na témž ádku další text, zapsaný touž ru-

kou, ale jiným inkoustem, týmž jako následujíc! íslo, do

mezery mezi obmi iisiy.

s
) Sázavském. 3

) Touž rukou nad ádkem.
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listem na nho i na jeho erby ddiné pe-

i . erbuov a budcich našich

tak. abj on, svrchupsanj pan1
) Vilím Kuna, a

mohli a moc jmli tj %si svrchupsa.'

ch píslušenstvím prodati, ve deky zemské

tím se vším uiniti jako - svým vlasl

nim a ddi( šeliaké pekážkj

idúcích našich, též budcich opa

tuo konventu kláštera svrchupsaného, a b] tu

k>h kti >, ddicuov, erbuo\ a potomkuov

naši*.-!. jné vuole uveden a vsazen byl, i

jiných lidí. A my, svrchupsané kniežeapáni

/. Kunstátu, slibujem sami za se. erby a budúcí

a budúcí opaty a konvent kláštera

svrchupsaného, že on, svrchupsanj panVilímKu-

na, erbové a budúcí jeho pi tom pi všem, což se

v tomto listu nahoe píše, od nás ddin zacho-

váni a zuostaveni býti mají. A kdož b\ tento list

ml s dobru a svobodnu vuolí svrchupsaného pa-

na Vilíma Kuny neb erbuov jeho. ten má a jmieti

bude tu/ plnu moc a právo k tm ke všem vcem.

tomto listu nahoe píše. jako on sám,

s svrchupsaný pan Vilím Kuna a erbové jeho.

Tomu na svdomí a pro lepší jistotu my, svrchu-

psané kníže a páni z Kunstátu, své vlastní peeti

pivsiti jsme dali s naším jistým vdomím a

vuolí k tomuto listu, jenž jest dán a psán na Oleš-

nici v provodní nedli [15. dubna 1520], léta Pá-

n patnáctistého dvateátého.

57. Vilím Kuna s Kunstátu Albrechtovi Voj-

kovskému 2 Milhostic a erbóm jeho své vlastní

zboží a ddictvie, totižto ves Lest nit s dvorem i

s kostelním podacím, ves Obce, s lidmi platnými

1 neplatnými, s vinohrady, s rolí oranú i neora-

nú, s lesy. s háji. s chrastinami, s lukami, s pas-

tvami, s vodami tekutými i netekutými, s robotami

spravedlivými, s platy i s poplatky, s inžemi,

všeliakými požitky, kterýmiž by koli jmény mohly

jmenovány býti, na tch lidech ve vsi Leštné a

Obci. na tom panství, i s všeliakými hony, lovy,

emi i s ižbami i s jiným se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, což k tej vsi

LeŠtné a Obci tu od staradávna píslušelo a pí-

sluší, s mezemi, s hranicemi, tak jakž to zboží

v svých mezích a hranicích od staradávna záleží

a jest vymezeno, se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, tak úpln a mocn, jakož

jsem to sám držel a užíval, nic sob ani erbóm

svým ani budúcim potomkóm ani žádnémtt lov-
ku jinému na té vsi Leštné a Obci práva žádného

ani panstvie ani kterého vlastenstvie nepozuosta-

vuje, než to všecko ve deky zemské vkládám a

vpisuji k jejich pravému jmní, držení a ddi-
nému užívaní.

58i ndich Lomnice Janovi Pernitajna a

jeho erbóm s\ ( - vlastní zboží a ddictvie, díl

svuoj všecek, kterýž mi se dostal po nebo

panu Janovi s Lomnice na Mesii, hajtmanu

markrabstvie moravského, otci mém, totiž, na

sámku Mesii i s mstem, což mi tu k dílu mé
mu náleželo, s dílem kostelního podacího, ves

Besi na Podlesí, ves Zntinek, ves Víde, ves

Martu:!,,
. ves RacloVtCe, Ves HodoV, Ves Halinu,

ves Viceníce 1 s dílem kostelních podacích

v msteku Vosov, totiž u svatého Petra a u

svatého Václava, s rolí oranú 1 neoranú, s lidmi

platnými 1 neplatnými, s Inkami, s pastvami,

s pastvišemi, s vodami tekutými i netekutými.

s jezery, s rybníky, s rybnišemi, s mlýny, s mlj

nišemi, s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami,

s horami, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony,

slovy, s mezemi. 5 hranicemi, tak úpln, jakož

to svrchupsané zboží od staradávna jest vyme
zeno a v svých hranicích záleží, i s jinými všemi

duochody, kterýmiž se koli jmény jmenovati mo
hú, kteréž k dílu mému, což mn na tom zámku

a mst náleželo, píslušelo a písluší, i s jinými

vsmi, které/, nahoe jmenovány jsú. tak jak 1111

ten díl svuoj držel a toho požíval, nic sob tu ani

erbóm a potomkénn svým práva, jianstvie ani

kterého vlastenstvie nepozuostavuje ani zachová-

vaje, než to všecko ve deky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jich jmní, držení a ddiné-
mu požívaní, a kdež mi ve dekách svdí, to vše

cko tímto vkladem moím.
59. Jindich Špetle ~ Prudíc a na Pertolticích f. 14v.

i s erby svými a budúcími potomky Janovi Škr-

hovi z Petrovic a jeho erbóm své vlastní zboží a

ddictví, ktcré.i mi se po Janovi Stítcnském

c Kostník poruécnstvím na díl muoj podlé ce-

dule dostalo, puol vsi Olcšné, kterác leí v mar-

krábství moravském, s tím se vším ]>íslušen-

stvím. což k té \si od staradávna písluší a

v svých mezech a hranicích zamezena a založena

jest, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú

i neoranú, s lukami, s pastvišemi i s pastvami,

s mlýny, s mlýnišemi, s potoky tekutými i ne-

tekutými, s rybníky, s rybnišemi, s horami,

s dolinami, s lesy, s háji. s chrastinami, s vrbi-

nami i se všemi platy, poplatky i s robotami,

s kury, s vajci i se všemi vinami 3
), se vším ])lným

právem, panstvím a píslušenstvím, a tak, jakž

svrchupsané zboží v svých mezech a hranicích

od staradávna záleží a vymezeno jest, nic tu

sob ani erbóm svým ani budúcim potomkóm na

tom na všem práva, panstvie ani vlastenstvie

nepozuostavuje ani vymieuje, než to všecko, tak

jakž. mi se jest poruenstvím na díl muoj dostalo

') Touž rukou nad ádkem. 1 Tah v originále. '') T. j. pokutatm.
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po nebožtíkovi Janovi Štítenském, ve deky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému užívaní, a kdež by to svrchu-

psané zboží Janovi z Kostnik ve dekách svdilo,

to tímto vkladem moím a toho se odiekám.

60. Jindich Spetle z Prudíc a na Pertolticích

i s svými erby a budúcími potomky Jeronýmovi

Špetlovi s Prudíc, bratru svému, a jeho erbóm

své vlastni sboší a ddictvie, kteréž mi se po Ja-

novi Štítenském s Kostnik poruenstvím na díl

muoj podlé cedule dostalo, ves všecku celu, kteráž

slov Brandlín, lesy, kteréž k tomu zboží píslu-

ší, rytmik Chytrov s potrubím, rybník Bobrov i

s potrubím, rybník Mlýnský s potrubím, nahoe
psanú ves, lesy, louky s rybníky, potoky, se vším

všeliakým píslušenstvím, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoraná, s lukami. s pas-

tvami, s pastvišemi, s mlýny, s mlýnišemi. s po-

toky tekutými i netekutými, s rybníky, s rybni-

šemi, s horami, s dolinami, s lesy, s háji. s chra-

stinami, s chrastmi, s vrbinami i se všemi platy,

poplatky i s robotami, s kury, s vajci i se všemi

vinami 1

) i se vším plným právem, panstvím2
) a

píslušenstvím, a tak. jakž svrchupsané zboží

v svých mezech a hranicích od staradávna záleží

a vymezeno jest, nic tu sob ani erbóm svým ani

budúcím potomkóm na tom na všem práva, pan-

stvie ani vlastenstvie nepozuostavujíc. než to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jmní, držení a ddinému užívaní, a kdež

by to svrchupsané zboží Janovi z Kostnik ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moím a toho

se odiekám.

L.61. Léta božieho MVcoXXXII, v pondlí

post dominicam Reminiscere [26. února 1532]
vmst Brn držán jest snm skrze urozené pány,

pana Jana Kunu z Kunstátu na Lukov, hajtma-

na markrabstvie moravského, pana Kryštofa z

Boskovic na Tebové, najvyšího komorníka, pana

Jana mladšího z Šternberka na Holešov na míst
pana Jana staršího z Šternberka na Kvasících,

najvyšího sudího téhož markrabstvie. a urozené-

ho vládyku Mikuláše z Bystice, najvyšího písae

zemského; na kterémž jsú sedli: duostojný pán,

pan Stanislav, biskup olomúcký, a urození páni.

pan Jan3
) z Lipého na Krumlov, najvyší maršá-

lek královstvie eského, pan Linhart z Lichtn-

štajna a na Xiklšpurce. pan Smil Osovský z Dú-
bravice na Váli, pan Zdenk Zampach z Potn-

štajna, pan Jan z Ludanic na Veveí, pan Jan Za-

jíma z Kunstátu na Jevišovicích, pan Václav z

Boskovic na Nemoticích, pan Zdenk Mezícký
z Lomnice na Vranov, pan Jiík z Lomnice na

Lomnici, pan Jan z Kunovic na Brod Uherském,
podkomoí markrabstvie moravského, a z vládyk:

Vilím z Víková na Cimburku, Jan Kyjovský z

Kyjovic na Kobylnících, Stibor z Vranova na

Želeticích, Mikuláš Doupovec z Doupova na Boh-

dalicích a Petr Vlachovský z Vlachovic.

62. Stibor Vranovský z I 'ranová na Želeticích f. 15

Katein z Doloplaz, manželce své vlastní, k její-

mu právu vnnému na statku svém ddiném,
svobodném, žádnému nezávadném, na puol m-
steku Arklebov,na vsi pustej Bohatících, XVI'
zl. dobrých uherských penz vuných vkládám a

vpisuji: a píjemím toho vna iní se sám se

vším statkem svým. kterýž má a jmieti bude.

Mešován a na okraji Puta 7. Ludanic na míst pana

Jana z Zerotína.

63. Jan z Lomnice na Brumov i s erb}- svý-

mi Václavovi z Lomnice na Námšti a ertóm

jeho své vlastní zbožie a ddictvie, totižto puol

vsi Knih nic i s kostelním podacím, s rol! oranú

i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými, s dvory

poplužnými, totižto puol dvora v Knihuicích,

dvuor pustý : Holenicích, s platy i s užitky,

s robotami, s lukami, s pastvami, s pastvišemi.

s horami, s doly. s lesy, s háji. s chrastinami,

s rybníky, s vodami tekutými i netekutými. s po-

tok}-, s mlýn}-, s mlýnišemi i s vinnými desát-

kem, se vším píslušenstvím, což k té puol') vsi

od staradávna píslušelo a písluší, s mezemi,

s hranicemi i se všemi požitky a s užitky, který-

miž se kol i jmény jmenují, a jakož té puol vsi

v svých mezech a hranicích od staradávna záleží

a vysazena jest, se vším plným právem, pan-

stvím a vlastenstvím, tak jakž sem to sám držel

a požíval, nic sob ani svým erbóm ani budúcím

potomkóm práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie na tom nepozuostavuje, než to všecko ve

deky vkládám a vpisuji ku pravému jmní a

držení a ddinému užívaní, a jestliže by mn.
naped psanému Janovi, to zbožie kde ve dekách

svdilo, to tímto vkladem moím a v nive o-

bracuji.

64. Mikuláš Doupovec z Doupova Gryzeld

z Hoic, manželce své, / 7' -/. na minci, za zlatý

XXX gr. poítajíc, na svém vlastním zboží a

ddictví, na vsi Zvonovicích s jejím píslušen-

stvím, ku pravému jejímu vnnému právu ve

deky zemské vkládá a vpisuje a píjemím toho

vna iní sám se vším statkem svým, kterýž má
aneb jmieti bude.

Petrhán a na okraji Jan z Lipého.

*) T. j. pokutami.
2
1 Touš rukou nad ádkem.

3
) Za lim petržená slova z Dube a, akoliv dále v .

05. zstala.

*) Touš rukou nad ádkem.
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6^. Lrt.i Pán tisicého pétistého trteátého

tetího, v sobotu ped svatým Matoušem (20.

n jest snm v mst Brn skrze

Jlé pány, pana lana Kunu / KunStátU 11.1

Lukov, hajtmana, pana Kristofa 1 Boskovic a

na rebové, najvyšího komorníka, pana Jana

íiho / Šternberka na Kvasících, najvyšího

sudíh rabstvi moravského, a urozeného

vládyku Mikuláši- z Bystice, najvyšího písae

zemského; na kterémž jsou sedli: duostojnj

pan. pan Stanislav, biskup olomúcský, a urození

páni. pan Jan z Dube a z Lipého na Krumlov,

najvyši maršálek království eského, pan Lin-

hart z [.ichtnštajna na Nyklšpurku, pan Jan

Rokytskj / Ludanic na Veveí, pan Jan Zajíma

z Kunstátu na Tavíkovicícli, pan Václav z Bos-

kovic na Letovicích, pan Zdni Mezeíckj z

Lomnice na Vranov, pan Jiík z Lomnice a na

Lomnici, pan Jan / Žerotína a na Strážnici, pan

Jan z Kunovic na Brod Uherském, podkomoí,

pan Jan Šiška z Kounic na Slavkov, a z vlá-

dyk: Vilím z Víková na Cimburku, Jan Kyjov-

ský z Kyjovic na Kobylnících, Stihor z Vranova

na Zeleticích, Jan Tavíkovský z Tavíkovic na

Polici a Petr Pražma z Bílkova na Leštné.

f. 1^\. 66. Jan Dózický z Rosee Markovi Martin-

kovskému z Rosee, bratru svému, díl svuoj

statku, kterýž mi se po Jiíkovi z Rosee, otci

mém, dostal, ve deky zemské vkládám a vpisuji

a toho všeho, kdež by mi ve dekách svdilo, se

odiekám a všecko právo své na pevodím.

f>7. Žibid z Bobolusk i s svými erby Bernar-

staršímu z Žerotína a jeho erlxSm své vlast-

ní zbožie a ddictvie, totiž ves svú ddinú Bie-

lovice se vším jejím píslušenstvím, s desátky

vinnými a desíti tvrti vinohradu, kterýž Bí-

lovští dlají robot, s*) dvory, s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s do-

ly, s dolinami, s chrastinami a s kovinami, s lo-

vy, s hony. s ižbami, s mezemi, s hranicemi,

s lidmi platnými i neplatnými, s robotami, s u-

žitkv. s požitky i se všemi poplatky i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakž

to zboží svrchupsané v svých mezích, každé

zvlášt, záleží a jsú*) vymena a vymezena, nic

sob tu ani erbóm svým ani budúcím potomkóm
svým práva, panstvie ani vlastenstvie nezacho-

vávaje, tak jak sem to sám držel, to všecko ve

deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

jmní, držení a ddinému jejich užívaní.

68. Jiík Herink z Slúpna i s svými erby Ja-

Cyjovskému z Kyjovic na Kobylnicích .1

erbóm jeho své vlastni zboží a ddictví, totižto

ves Horákov s dvorem, s lidmi platnými i ne-

platnými, s inžemi, s rolí oranú 1 neoraná, s ku-

ry, s vejci, s osp) obilnými, s Inkami, s pastvami,

s rybnišemi, s vinohrady a se tmi trat.um lesu .1

ejména Hobrkové, Bezoví žleb, Hákovice,

s háji. s chrastinami, s trninami, S svobodami,

- íku, s potoky tekutými 1 netekutými, s doly,

s mezemi, s hranicemi i se všeliakými užitky a

poplatky 1 duochody, [v]*) kterýchž se*) kolivík

vcech aneb kterak koli zvláštními jmény jme

novám .1 shledán] mohly by býti, i Se vším prá-

vem, panstvím a píslušenstvím i se všemi svo-

bodami k tm lidem píslušejícími i s robotami.

tak zúplna a v celosti, jakž l<> zbožie sám sem

držel a za svuoj díl pijal a požíval, jakž jest to

svrchupsané zboží od staradávna v svých mezech

a hranicích vymeno a okršleno, nic sob tu

práva, panstvie ani kterého vlastenstvie na tom

zboží svrchupsaném i s erby svými nepozuosta-

vujíc ani zachovávajíc, to všecko vkládám a vpi-

suji svobodné a žádnému nezávadné ku pravému

ddictví, jmní, držení a ddinému požívaní.

69. Mihla Herink s SI úpna i s svými erby a

budúcími potomky Janovi Kyjovskému z Kyjo-

vie na Kobylnících a erbóm a budúcím potom-

kóm jeho své vlastní zboží a ddictví, žádnému

nezávadné, tvrz Podnitovice i s dvorem popluž-

ním, ves Podnitovice s lidmi platnými i neplatný-

mi, s robotami, s kury a se všemi užitky, kteíž

od staradávna na tch lidech jsú, s lidmi osedlý-

mi i nevosedlými, s lukami, s pastvami, s past-

višemi. s rybníky, s rybnišemi, s potoky, s vo-

dami tekutými i netekutými, slov íka, s lesy,

s háji. s chrastinami, .? horami od hor horákov-

skýeh a po hranice vsi") a mlýnu Podolského a

s tím se vším, což k tomu svrchupsanému zboží

od staradávna píslušelo, tak jakž to jmenované

zboží od staradávna píslušelo a v svých mezech

a hranicích zamezeno jest a záleží, a tak, jakž

mn Milotovi po nebožtíkovi Ondejovi Herin-

kovi z Slúpna, olei mém, na díl muoj jest mi se

dostalo a jak sem toho zboží sám po otci svém7
)

v držení a užívaní byl, nic sob tu ani erbóm a

potomkóm svým na tom žádného práva, panstvie

ani kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani za-

chovávajíc, to všecko vkládám a vpisuji svobod-

né, žádnému nezávadné ku pravému ddictví,

jmní, držení a ddinému požívaní.

70. Burian c Olféova i s svými erby Buriana- f. 16

') Tou rukou drobnji na okraji ped dalším slovem,

kterým se zaíná nový ádek.
2
) Toto a další slovo touž rukou nad ádkem.

3
) Toto a ti další sloi'a tak v originále.

o [na],

5
) Tak v originále.

«) Podolí.

7
) Za tím petržené slovo užíval.
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vi z Valdstajna a erbóm jeho své vlastní zboži a

ddictvíj kteréž mi se jest po otci mém a strýci

na díl muoj podlé cedule dostalo,
1

) totižto ves

všecku, kteráž slov Malé Brtniky, i s mlýnem,

ves pustu Stanice, lesy, kteíž slovu Staniští,

rybník Risky s potrubím, rytmik Myši kout na

'/.hoci s potrubím, rybník u Malých Brtniek

s potrubím, rybník Nový na Zhorci s potrubím,

rybníek malý na Zhorci s potrubím, rybník Ro-

tnýchy I") s potrubím, rybník Vidlák s potrubím,

v lesích f>otok u Malých Brtniek až do hranic

martinických, nahoe psané vsi s lesy, s lukami,

s rybníky, potoky, se vším a víeliakým píslušen-

stvím, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú

i neoranú, s lukami, s pastvami i pastvišemi, s ml\ -

nv. s mlýnišemi, s potoky tekutými i netekutými,

s rybníky, s rybnišemi, s horami, s dolinami,

s lesy, s háji, s chrastmi, s chrastinami, s vrbina-

mi i se všemi platy, poplatky, s robotami, s ku-

ry, s vejci i se všemi vinami 3
) i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, a tak, jak

svrchupsané to zbožie v svých mezech a hrani-

cích od staradávna záleží a vymeno jest. nic

sob tu ani erbóm svým ani budúcím potomkm
na tom na všem práva, panstvie ani vlastenstvie

nepozuostavuje ani vymieuje, než to všecko, tak

jakž mi se jes) po otci mém a strýci na díl

muoj podlé cedule dostalo, ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji k jich pravému jim jmní, držení

a ddinému užívaní.

71. Jiík eloud z Pálovic El.šxe z Osean,

manželce své, tyi sta kop grošuov eských širo-

kých ku pravému jejímu vnu na statku svém

mikulovském ve deky vkládám a vpisuji. Píjem-

ím toho vna sám se iním statkem svým, kte-

rýž mám neb jmieti budu.

72. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše. uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král. infant v Hyšpa-

ní, arciknieže rakúské, markrabie moravský, lu-

cemburské a slezské knieže a lužický markrabie

etc, oznamujem tímto listem všem, že jsme od

velebného knze Jana opata i všeho konventu

kláštera lonckého, nábožných, a slovutného Zyg-

munda Valeckého z Mírová a na Miroslavi,

vrných našich milých, prošeni, abychom jim k

té smlúvé a smn, kteráž jest mei nimi skrze

urozeného, statené a slovutné: Jana z Kunovic
na Uherském Brod. podkomoího markrabstvie

moravského. Vilíma Prusinovského z Víková
na Cimburce, Jana Kyjovského z Kyjovic na Ko-
bylnících, Stibora Vranovského z Vranova a na

'Želeticích, Vilíma Valeckého z Mírová na Okar-

ci, Jana Ilerulta z Herultic na Budkovicích, vr-
né naše milé, uinna, milostivé povolení dá

jim potvrditi ráili, kterážto smlúva mezi nimi

takto zní a ukazuje:

Léta Pán tisícího pétistého titeátého prv-

ního v mst Brn v pondlí po nedli Smrtné

[2f. bezna i^li] námi, Janem z Kunovic na

Brod Uherském, podkomoím markrabstvie mo-
ravského, Vilímem z Víková a na Cimburku, Ja-

nem Kyjovským z Kyjovic na Kobylnících, Sti-

borem Vranovským z Vranova na Želeticích, Vi-

límem Valeckým z Mírová na Okarci, Janem He-
rultcni z Herultic na Budkovicích, stala se smlú-

va dobrovolná, celá a dokonalá mezi velebným

knzem Janem opatem a konventem kláštera

loueského, nynjšími i budúcími. s jedné a uro-

zeným vládykú. panem Zygmundem Valeckým z

Mírová mi Miroslavi, erby a budúcími potomkj

jeho s strany5
) druhé, a to taková, že knz Jan,

opat loueský, i s konventem svým od sebe i od

budúcích svých ves ddinú k klášteru louckému

od staradávna píslušející. Semnici, s jejím se

vším panstvím8

) a píslušenstvím, tak jakž ta ves

Šemnice od staradávna v svých mezech a hrani-

cích záleží, vymena a obmezena jest a jakž jsú

jí opatové louští užívali a drželi, nic tu a na tej

vsi opatóm a konventu kláštera louckého nepo-

zuostavujíc ani zachovávajíc nyní ani na asy
budúcí, pustiti ves jmenovánu

|

Šemnici panu f. 16 v.

Zygmundovi Valeckému, erbóm a potomkóm jeho

a ddin postoupiti a lidi z té vsi Semnic v lo-

venstvie uvésti a ve deky zemské podlé této na-

ší smlúvy vložiti mají. A což jest platu stálého

aneb bžného z té vsi Šemnic více na klášter

loucký vycházelo a dáváno bylo, to pan Zygmund
Valeky má knzi Janovi opatovi, konventu a

budúcím jejich na všech a nezávadných ddinách

svobodných ukázali a odvésti, budiž to na jednej

anebo na dvú vsí
7

), na lidech usedlých, na kterýchž

by ten plat šemický shledán býti mohl, tak, aby

knzi Janovi opatovi, konventu i budúcím jejich,

za dosti bylo, a to ve deky zemské knzi Janovi

opatovi a konventu i budúcím jejich vložiti a ve-

psati; a ten plat aby nošen a dáván byl každého

roku v ruce jejich pi svatém Jií a pi svatém

Václave, nyní i na asy budúcí, na klášter Louku,

a jestliže by se kdy kterého asu obmeškánie pi

vydávaní a nošení toho platu stalo, tehdy knz
opat loucký a konvent aneb úedníci jejich, ny-

njší i budúcí, budu moci pro nevydávaní a ne-

spravenie toho platu lidi pán Valeckého aneb

1

) I ' orig. dostal.

'-') První y touž rukou nad ádkem.
3
) T. j. pokutami.

4
) Touž rukou nad iádkm.

5
) Za tím petržené slovo jeho.

6
) Toto a dalii slovo touž rukou nad ádkem.

~) Viz níže . 74.
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budúcich potomkuov jeho stavovati a je hyndro-

vati. pokud: bj jim takový plat vydán a spraven

nebyl, [tem, když bj pišla bern královská aneb

zemská, tehdj ti lidé, na kterýchž ten plál sem

nickj knzi opatovi a konventu jeho ukázán a

zapsán lnulo, mají podlé zem, tak jakž kdj prvé,

odbývati, dávati a výše potahováni nebytí. A

e by pak na osobu knze opatovu a kon-

ventu jeho bern dávati pišla, tehdy knz opal

a konvent kláštera louckého z komor] své tako-

vú berni a dávku -praviti mají. [tem desátek

obilný <i vinný ~<- :\o Šemic, což by jeho kterj

rok pišlo, ten má opatem louckým vydáván

ik a na ty asy. jakž se jesl prvé vydávalo;

je>tli by pak kily božim dopuštním ta ve- Šemi

ce spustla, tehdy, což h\ koli na tch rolích sem

nických seto a vinohradu rozdláno bylo, z toho

bud desátek na klášter Louku dáván, [tem lidé

lemniští, lodjni[t]í1
), odrovští, štatndorfší

mají se proti sob pátelsky, pokojn, v dobrej

svornosti zachovati, a to má od obojích pánuov

tch lidí opatrováno býti. Jestli by pak kdy mezi

tmi lidmi jaké ruoznice vznikly, tehdy páni je-

jich s obu stran mají pátely vydati, a ti ab\ je,

vyslyšíc, srovnali aneb spravedlivá vejpovdi me-

zi nimi konec uinili. ítem lidé opatuo loueských

lodjnistí, odrovští. štatndorfší mají jmieti svo-

bodné pastvy dobytkuov svých na gruntech šem-

nických a hlavatieských bez pekážky pán Va-

leckého i budúcich potomkuov jeho. držiteluov

vsí íemnic a Hlavatic, beze všech poplatkuov,

však tak. aby z tch vsí lidé pásli bez škody li-

dem šemniekým i také na gruntech hlavatie-

ských liez škody panu Yaleckému a potomkóm
jeho; a tudy ti lidé z naped jmenovaných vsí

dobytky své honiti mají, kudyž kterého roku

pruohon pes grunty šemnické a hlavatieské bu-

de, a takoví pruohonové od lidí šemnických ani

od jiných zašívati se nemají. Item Lodjnistí,

Odrovští, Štatndorfší v rybnících pán Zyg-

mundových Valeckého hlavatických dobytky své

budu moci napájeti krom toho asu msíce máje,

když ryby na tení stan. Item, když by který

rybník hlavatický pustý stál a na nm seto ne-

bylo, tehdy Lodjnistí. Osdrovšt*) , Štatndorfští

mají v tom suchém rybníce dobytky své pásti;

pakli by seto bylo. když by to obilé z toho rybní-

ka sato a sklizeno bylo. také budu moci z již

jmenovaných vsí lidé na tom rybníce dobytky

své pásti. Ttem rol! pusté, kteréž by na gruntích

hlavatických, všemnických 3
) byly. což by mimo

potebu lidí pán Valeckého zbývalo, ty pan Zyg-

mund Valeky lidem opatm- loueských mimo

pne pod plat -lušin pOUŠetí m.i. Item. jestliže by

pal lidi Šemnicské aneb které OSOb] z nich

\ jakých rukojemstvi aneb pokutách sob z.a-

1 h .1 konventu svému jml, ty má svobod-

ni- pánu Valeckému propustiti. Též zase, kdež

pan Zygmund Valeky na knzi opatovi i na

konventu jeho i na lidech jejich nkteré základy

a pokut] -ob propadené jmieti se býti pravil,

z toho knze opata i lidi jeho propustiti má a

povinen jest, což jest ped touto smltivú zašlo.

[tem pan Zygmund Valeky dvé násob platu na

ddin aneb ddinách svých, totiž za kopu dv
kop, za groš dva groše, za peníz dva penieze

knzi Janovi, opatu louckému, konventu a budú-

cím jejich ukázati a odvésti a ve deky zemské

vložiti má. A tak pi tejto nás, svrchu jmenova-

ných smlúvích, v*) smlúv svrchupsané strany

mají se proti sob práv a kesansky s potomky

svými zachovati a zachovávati na budúcí asy a

oboje strany mají to pi králi JMti jednati, aby

IKMt k tej naší smlúv povolení své královské f«l?

a jakožto markrabie moravský dáti a listem svým

toho potvrditi ráil. Od takového listu pan Zyg-

mund Valeck\ do kanceláí eské zaplatiti má.

Item od vložení do desk oboje strany platiti a

zaplatiti mají. Item toho našeho zjednání pro

budúcí pamt my, nahoe jmenovaní smlúví,

každé stran jeden list na pargamen, v jedno-

stajná slova a jednoho písae ruku napsané, pod

peetmi svými dali jsme. A my, knz Jan opat a

konvent kláštera loueského, Zygmund Valeky z

Mírová i s erby svými, slibujíc sami za se a bu-

dúcí potomky naše tomu všemu, což jest s naší

dobru vuolí pány smlúvími našimi zjednáno a

v tejto smlúv zapsáno, jakž na dobré písluší,

dosti initi, také jsme peeti naše vlastní s jistým

vdomím naším k tomuto listu pivsiti dali.

Psán a dán dne a léta nahoe psaného.

A protož my, k jejich prosb snažnej jsúce

naklonni, s dobrým rozmyslem, naším jistým

vdomím, mocí královskú v echách a jakožto

markrabie moravský k takové] smlúv povolu-

jem, ji stvrcitjcni. ttpcvujeni ve všech klauzu-

lích a artykulích v ní položených, kterážto smlú-

va má od nás i budúcich našich, králuov eských

a markrabí moravských, držána a zachována

býti nyní i na budúcí asy, pikazujíce pi tom

hajtmanu, komorníku a sudímu téhož markrab-

stvie, když byste koli od téhož opata a konventu,

nynjšího a
5

) budúcího, aneb Zygmunda Valecké-

ho požádáni byli, abyste tento list náš i s tou

smlúvou ve deky zemské vložili beze vší odpor-

nosti, jina toho neiníc. Tomu na svdomí peet

') Za tím petržené slovo odroští.

s
) Tak v originále.

3
) Tak v originále.

*) Tak v originále.

6
) Touš nikou nad ádkem.
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naši královská k listu tomuto pivsiti jsme roz-

kázali. Dán v ezn ve tvrtek po nedli postní,

jenž slov Oculi \j. bezna 1532], léta etc. XXXII
a království našich ímského druhého a jiných

šestého.

Ferdynandus.

Poslové. Tohoto vkladu ke dekám dáni po-

slové od pana Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana,

pan Vilím Kuna z Kunstátu, pan Jan z Kuno-

vic, podkomoí. 1

)

73. Knz Jan, opat kláštera louckéko, zákona

premonstrátenského. olomúcského biskupstvie, i

s konventem svým, nynjším i budúcím, j povo-

lením najjasnjšího kniežete a pána, pana Fer-

dynanda, ímského, uherského, eského etc. krá-

le a markrabie moravského JMti, Zygmundovi

Valeckému z Mírová a na Miroslavi a jeho er-

bóm a budúcím potomkóm své vlastní zboží a
2

)

ddictví, totiž ves, jménem Šemnici, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s platy, s inžemi, s robotami.

s kury, s vejci, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s chrastina-

mi, s doly, s vodami tekutými i netekutými, s

rybníky, s rybnišemi, s dvorem poplatným, s vi-

nohrady, krom desátk obilných a vinných, tch
všech sob i budúcím opatóm a konventm našim

pozuostavujeme na vné užívaní, než sice se

vším právem, panstvím a píslušenstvím, jakž ta

ves svrchupsaná v sob od staradávna v svých

mezech a hranicích záleží a vymezeno jest, tak

jakž jsme toho sami po pedcích svých v držení

a v užívaní byli, nic tu sob a budúcím svým na

tom zboží práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie nepozuostavujeme krom nahoe jmenova-

ných desátk, to všecko ve deky zemské vkládá-

me a vpisujem ku pravému jmní, držení a d-
dinému jich užívaní.

74. Zygmund Valeky z Mírová a na Míroslavi

i s erby a budúcími potomky svými knzi Jano-

vi, opatu kláštera louckéko, a konventu jeho a

jejich budúcím opatóm a konventm vkládá a

vpisuje platu stálého ddiného roního LX zl. a

VII gr. eských, za jeden zl. XXX gr. a za groš

VII di poítajíc, v tejto zemi obecn berných,

rozdíln, pi svatém Jií XXX zl. IIIVS gr.

a pi svatém Václave též XXX zl. IIFA, gr., na

všech a lidech svých ddiných IVenczldorfu a Pe-

hemdorfu a ddinách k tm všem již jmenova-

ným píslušejících s posíláním a dodáváním to-

ho platu pi každém již jmenovaném asu z
3
) již

jmenovaných vsí a ddin nákladem a prací svú

v ruce a v moc knze Jana opata a konventu jeho

i jich budúcím ku pravému jejich ddinému a

budúcimu užívaní, jmní a držení na asy vné.

L.75. Léta Pán 1534, v pondlí den Povejše- f. l?v.

ní svatého kíže [14. záí 1534] držán jest snm
v mst Brn skrze urozené pány, pana Jana

Kunu z Kunstátu na Lukov, hajtmana markrab-

ství moravského, pana Kryštofa z Boskovic a na

Tebové, najvyšího komorníka, pana Jana star-

šího z Šternberka a na Kvasících, najvyšího su-

dího markrabství moravského, a urozeného vlá-

dyku Otmara z Nepomuka, na ten as po smrti

Mikuláše z Bystice najvyšího písae zemského.

XTa kterémž sedli: duostojný') pán, pan Stani-

slav, biskup olomúcký, pan Jan z Lipého a na

Krumlov, najvvší maršálek království eského,

pan Albrecht Bítovskej z Lichtnburka na Hosti-

mi, pan Jindich Mezeícký z Lomnice na Jem-

nici, pan Zdenk Zampach z Potnštajna a na

Xmikách. pan Dobeš z Boskovic a na Rosi-

cích, pan Jan Rokytský z Ludanic a na Veveí,

pan Vilím Mládenec z Miliína a na Šumvaldé.

pan Jan Zajíma z Kunstátu a na Jevišovicích,

pan Václav z Boskovic a na Buovicích, pan Jan

z Zerotína a na Strážnici, pan Václav Haugvic

z Biskupic a na Bouzov, pan Jan z Kunovic na

Uherském Brod, podkomoí markrabství mo-

ravského, pan Hynek Bilík z Kornic a na Veselí.

pan Jan Šiška z Kounic na Slavkov. A z vládyk:

Vilím z Víková a na Cimburku, Stibor z Vra-

nova a na Želeticích, Jan Tavíkovský z Tavíko-

vic a na Polici, Zdenk z Švábenic a na Konici.

Petr Pražma z Bílkova a na Leštné a Jindich

Beznickej z Xáchoda na Dunajovicích.

76. Jan Ovnar z Radotic na Pryšav i s svými

erby Marget z Kynšperku, matei své milé. i er-

bm a budúcím potomkm jejím ves Bichaté

Mašuovky s lidmi platnými, s rolí oranú i neora-

nú, s inžemi, s platy, s užitky a poplatky, s mlý-

nem i s tím platem, kterýž jsem ml na tom mlý-

n, s lukami, s lesem, s chrastinami, s vodami te-

kutými i netekutými i s jiným panstvím a se vším

píslušenstvím, což k tej svrchupsanej vsi od sta-

radávna píslušelo, s mezemi, s hranicemi, tak

jakož ta ves od staradávna v svých mezech a

hranicích záleží a jest vymezena, tak jakž jsem

to sám držel a požíval, nic sob tu ani erbm
svým práva, panstvie ani kterého vlastenstvie na

tom nezachovávaje ani pozuostavuje, než to vše-

cko ve 'leky zemské vkládá a vpisuje ku pravému

jmní, držení a ddinému užívaní, a kdež by

') Také o tomto zápisu o poslech vis shora posn u
3
) z opraveno touž rule

39. ') V orig. duostujný.

s
) Toto a další slovo touž rukou nad ádkem.
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mn, Janovi svrchupsanému, ve dekách svdilo,

i.' tmít.- vkladem moím a toho se odiekám.

77. Margeta z Kynšperku Beneie Boitus Bud-

ce, manžela svého, na ves Bichaté Mahtovky

i na to na všecko, coi kde má aneb jmieti bude,

pijímá na pravý a jednostajnj spolek.

?B. Tam s Kyjovic na Kobylnicích Ann z Ku-

elee svj, k jejímu pravému vinné-

mu právu vkládá a vpisuje puol tmúcla sta kop

tkých na tvrsi a vsi Kobylnicích s je-

jím píslušenstvím a toho vna píjemím sám se

iní vším statkem svým, kterýž má neb jmieti

bude.

79. Jiík a Jošt, brati vlastní a nedílní z Pár

Vilímovi Valeckému z Mírová a erbóm je-

ho tvrz a ves Budkov a ves pustu Holubice a ves

též pustu Sedlišté a ves též pustu Tisovú tu, s ko-

stelním podacím,1
) s dvorem, s rolí oranú i

neoraná, s lidmi, s lukami, s pastvami, s pas-

tvišemi, s horami, s doly, s lesy. s háji, s chra-

stinami, s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami,

s mezemi, s hranicemi, s lidmi poplatnými i ne-

poplatnými, s robotami, s užitky a požitky i se

všemi poplatky, s rybníky, s rybnišemi, s poto-

ky tekutými i netekutými, S pustým mlýnem,

s mlýnišem i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakož ta zboží svrchupsaná od

staradávna v svých mezích a hranicích, každých

a v každé zvlášt, záleží a jsú vymezena, nic tu

sob ani erbóm svým ani budúcím potomkóm

práva, panstvie ani vlastenstvie zachovávaje, tak

jakž jsme to sami drželi a požívali, to všecko ve

deky zemské vkládáme ku pravému ddictví,

držení a užívaní, a kdež by nám, svrchupsaným

Jiíkovi a Joštovi, to ve dekách svdilo, to tím-

to vkladem moíme a toho se odiekáme.
Meiován a na okraji Jan z Zerotína.

f. 18 80. Hanuš ~ Gbelska i s svými erby Václavovi

Hodickému z Hodíc a jeho erbóm a budúcím

potomkóm své vlastní a ddiné zboží, ves Hrub-

ice s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú

i neoranú, s inžemi, s platy i s užitky a poplat-

ky, s dvorem, s mlýnem, s lukami, s lesy, s chra-

stinami, s háji. s vodami tekutými i netekutými.

s rybníky i s jiným se vším panstvím a píslu-

šenstvím, což k tej vsi Hrubicím a k tomu zboží

od staradávna píslušelo a písluší, s mezemi,

s hranicemi, tak jakž to zbožie od staradávna

v svých mezích záleží a vymezeno jest a jak

jsem sám to svrchupsané zbožie držel a užíval.

nic sob tu .mi erbóm svým práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie na tom nezachovávaje ani

pozuostavuje, nea to všecko ve deky zemské

vkládaní a vpisuji ku pravému jich jmní, držení

a ddinému u/i\ ani,

Meiován a na okraji Zdeník / Valdštejna, místodržfci

81. Jan Beznický z Náchoda Kunce s achtí

na, manželce svj vlastní, k jejímu pravému vu-
nému právu vkládá a vpisuje puol tvrtá sta kop

gfOŠUOV a XXV kop gr. eských na vsi Pudové

a na jejím všem píslušenství, a toho vna pí
jemím sám se iním vším statkem svým, kterýž

mám neb jmieti budu.

82. Léta po narození Pán tisícího ptistého

titeátého tetího, v pondlí po svaté Trojici /o.

ervna 1533] stala se jest smlúva dobrovolná,

celá a dokonalá S povolením najjasnjšího kní-

žete pána, pana 1'erdynamla, ímského, uherské-

ho, eského etc. krále a markrabie moravského

etc, na míst najjasnjší knžny panie, panie2
)

Marijc,') uherské, eské etc. královéj a markra-

biny') moravskej Její Mti, námi, Oldichem,

svobodným pánem ~ Tyinku a na Reci, Zde-
kem MezHchým z Lomnice a na Vranov, rada-

mi Její králové Mti, a Janem z Tavíkovic a na

Polici, v ty asy hajtmanem hradu znojemského,

s jedné a urozeným a stateným rytíem, panem

Zygmundem 1'aleckým z Mírová a na Miroslavi,

s strany druhé, a to taková: Jakož Její králová

Mt ve vsi Šemnici;') poddaného lovka jmieti

ráí, k hradu znojemskému píslušejícího, zejmé-

na Jakuba Preygle, kterýž Její Mti a držite-

luom") hradu znojemského ron na týž zámek

povinen jest dávati pi svatém Václave funt vos-

ku, ) že téhož jistého lovka panu Zygmundovi

Valeckému na míst Její králové Mti a podlé po-

ruení Její králové Mti postúpiti a v loven-
stvie uvésti máme na ten zpuosob, aby ten funt

vosku panu Zygmundovi Valeckému, erbóm a

potomkóm jeho tak a na ty asy, jakž se nahoe

píše, ron vydával a k nmu a k potomkóm

jeho se ve všem jako ku pánóm svým ddiným
zachovával. Proti tomu zase pan Zygmund Va-

leky na míst Její králové Mti panu Janovi z

Tavíkovic jakožto hajtmanu Její králové Mti ji-

ného poddaného lovka, ve vsi Morašicích, ze-

jména Zygle, k hradu znojemskému postúpiti a

též v lovenstvie") uvésti má na takovýž zpuo-

sob, jakž s
9

) svrchupsanému panu Zygmundovi

ten lovk postúpen10
) jest, kterýž roního platu

') I ' Budkov.
. 83. paní.

s
) Tímto slovem se v i. 83. koní text na f. 18. Ozna-

ení V . 83. se rozumí u všech dalších poznámek mimo
«) a ).

*) králové a markrabiné.

5
) Semici.

6
) V orig. držiteluov, v . 83. držitelóm.

7
) Tak v originále, v . 83. vynecháno.

s
) a v též v lovenství.
o) chybí.

10
) postoupen.
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k témuž zámku znojemskému pi každém sva-

tém') Jií devt grošuov bílých a pi svatém

Václave tolikéž a k tomu jednu slepici a devt

vajec dávati má a povinen bude. Taková smlúva

a zmna 2

) mezi královu Její Mtí a již psaným

panem Zygmundem Yaleckým má stálá a nepo-

rušitedln držána býti nyní i na asy budúcí. To-

mu na svdomí a pro lepší jistotu my, svrchu-

psané strany, své vlastní peeti k tejto smlúv
jsme pivsiti dali, všakž nám a erbóm našim bez

škody. Jenž jest dána a psána na hrad znojem-

ském léta a dne, jakž se nahoe píše.

83. My Ferdynand, z božie milosti ímský
král. po všecky asy rozmnožitel íše a uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, infant v

Hyšpaní, arcikníže rakúské, markrabie morav-

ský, lucemburské a slezské knieže a lužický mar-

krabie etc, oznamujem tímto listem všem, jakož

se jest s povolením naším smlúva dobrovolná,

celá a dokonalá na míst najjasnjší knžny, pa-

nie Martje, uherské a eské etc. králové, sestry

naší najmilejší, mezi urozenými Oldichem z Ey-

cingu a na Reci, Zdekem Mezíckým z Lom-
nice a na Vranov, radami Její Lásky, (7 Janem

z Tavíkovic a na Polici, v ty asy hajtmanem

hradu znojemského, s jedné a stateným Zyg-

mundem Valeckým z Mírová a na Miroslavi

s strany druhé o lovka ve vsi Šemici stala, i

prošeni jsme na miste výš dotené králové Ma-
rije Její Lásky od svrchu jmenovaných rad a

Zygmunda Valeckého, vrných našich milých,

abychom jim tu smlúvu a zmnu, kterejž jsme

povolili, milostiv potvrditi ráili, kterážto smlú-

va mezi nimi takto zní a ukazuje:

1. 18 v. [Následuje na této stran i na f. 18 v. (viz u . 82. po-

snámku 3
) ; smlouva . 82. s nkolika odchylkami tam

uvedenými.]

A protož my, k jejich prosb jsúce naklonni,

s dobrým rozmyslem, naším jistým vdomím,
mocí královská v echách a jakožto markrabie

moravský takovil smlúvu stvrzujem a upeviiu-

jem, kterážto smlúva má od nás a budúcích 3
) na-

šich, králuov eských a markrabí moravských,

držána a zachována býti nyní i na budúcí asv,
pikazujíce pi tom hajtmanu, komorníku a su-

dímu markrabstvie moravského, když byste koli

od svrchu jmenovaných rad králové Marije Její

Lásky aneb Zygmunda Valeckého požádáni byli.

abyste tento list náš i s touto smlúvu ve deky

zemské vložili beze vší odpornosti, jinae nei-

níce. Tomu na svdomí peet naši královskú

k listu tomuto pivsiti jsme rozkázali. Dán na

hrad našem pražském v pátek po svatých Tech
králích /o. ledna 1534], léta božieho tisícieho

ptistého XXXI I II a království našich ím
tvrtého a jiných osmého.

Ferdinandus.

Joar.nes Fflug de Robensstayn,

supremus regni Boemi cancellarius.

Poslové tohoto vkladu ke dekám dáni od pana

Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana, pan Zyg
mund z Ludanic, pan Hynek Bilík z Kornic.

84. My Ferdynand, z božie milosti ímský,

uherský eský, dalmatský. charvatský') etc. král,

infant v Hyšpaní, arcikníže rakúské a markra-

bie moravský, lucemburské a slezské knieže a

lužický markrabie etc, oznamujem tímto listem

všem, že jsme prošeni od urozeného Jana z Pern-

štajna na Helfenštajn, vrného našeho milého.

a velebného a poctivých knze Kašpara pevora
a knze Augustina podpevoí i všeho konventu

svatého Tuomy v Brn, abychom jim tej smlúvy

potvrditi ráili, kteráž jest mezi nimi uinna
skrze urozeného Jana z Kunovic a na Uherském

Brod, podkomoího markrabstvie moravského,

vrného našeho milého, kterážto smlúva sama

V sob takto zní:

Léta Pán tisícího ptistého XXXI. v nedli

ped svatým Matúšem [ij. záí 1531] stala se

smlúva celá a dokonalá mezi urozeným pánem,

panem Janem z Pernštajna a na Helfenštajn,

s strany jedné a velebným knzem Kašparem
[pevorem] a knzem Augustinem podpevoím i

vším konventem ti svatého Tuomy v Brn s stra-

ny druhé mnú Janem z Kunovic na Uherském

Brod, podkomoím markrabstvie moravského,

a to taková, že jest naped psaný knz pevor i

s svým konventem pustil i postoupiti má vsí

svých, zejména tchto: Práe, Tšíc i vsi Teskvic,

kteráž u Purkholce leží, s jich se vším píslušen-

stvím, tak jakž ty vsi v svých mezích a hrani-

cích záleží a jak vymezeny jsú, nic tu sob ani

budúcím pevoróm ani konventu svému nepo- f. 19

zuostavujíc, svrchupsanému panu Janovi z Pern-

štajna, erbóm a potomkóm jeho, a naped psa-

ný pan Jan z Pernštajna s erby a potomky svými,

nynjšími 1 budúcími, naped psanému knzi pe-

vorovi i všemu konventu, nynjším i budúcím

potomkóm, má a povinen bude platu roního vy-

dávati z panstvie iidlochovského, totižto ze všech

msteek a vsí, což jich na tento as k témuž

zámku židlochovskému písluší, každý rok puol

tvrtá sta zlatých, za zlatý poítajíc po XXX gr.

bílých a za groš VII d. bílých, na minci v tomto

markrabství obecn berných, a to rozdíln, pi sva-

tém Jií najprv píštím puol druhého sta XXV
zl. a pi svatém Václave hned potom najprv

píštím též puol druhého sta XXV zl., a tak na

l
) svatým.

") smna.

3
) V orig. budúcím.

4
) V orig. charvatských.
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-\ svrchupsaným knzi pevorovi a kon-

ventu, nynjšímu a budúcimu, ten plat vycházeti

a dáván býti má od svrchupsaného pana Jana

.- Pernštajna, erbuov a potomkuov jeho na bu

dúci • » .mi a beze \ sehi i prodlé

vání i bez všeliakých forteluov a nesnází. A by
puk Pán Buoh všemohúcí na panstvie židlochov-

tené zkázu dopustiti ráil bud

ohnm neb % alku neb jakýmž kuli jiným zpuoso

bem, tehda ta zkáza toho statku svrchupsaného

knzi pevorovi a konventu jeho, nynjšímu í bu-

dúcimu, k žádné škod l>>ti nemá nyní ani na a-

sy budúcí, než naped psaný pan Jan z Pernštaj

rby a potomky svými, nynjšími i budúcími,

irovi a konventu jeho, nynjšímu i bu-

dúcimu, má a povinovat bude tu summu naped
psanú odtud i odjinud vydávati z panství svých,

kteréž v tomto markrabství na tento as má
aneb jmieti bude. a ta summa má jim kladena

býti pi každém svatém Jií a pi každém sva-

tém Václave od pana Tana z Pernštajna. erbuov

a budúcícli potomkuov jeho jich nákladem a

prací v mst Brn v kláštee, v kterémž nyní

byt svuoj mají, v moc1
) jejich nyní i na asy

budúcí a vcné, a oni, pijmúce tu summu od

svrchupsaného pana Jana z Pernštajna, erby a

potomky jeho pokaždé kvitovati mají. Také na-

ped psaný knz pevor i s svým konventem vsí

svrchupsaných s jich se vším píslušenstvím na-

hoe psanému panu Janovi z Pernštajna, erbóm

a potomkóm jeho aneboli tomu, kohož by na

míst svém vyslali, postoupiti mají a lidi v lo-

venstvie mésti, když asto psaný pán z Pern-

štajna povolení od JKMti jakožto markrabie mo-

ravského a potvrzení na tuto smlúvu pod maje-

státem krále JMti zjedná a v moc jich dá, a plat

ten. kterýž by v tom asu pišel, ten má knz
pevor i s konventem svým sob vybrati bez pe-
kážky naped psaného pana Jana z Pernštajna.

erbuo a potomkuov jeho. Také svrchupsaný pan

Jan z Pernštajna má naped psanému knzi pe-
vorovi a konventu jeho a jich budúcím list na

pargamen pod peetí svú a na svdomí pánuov

a dobrých lidí peetmi udlati, že jim ta summa
naped psaná, knzi pevorovi a konventu, nynj-

šímu i budúcimu, od svrchupsaného pana Jana.

erbuov a potomkuov jeho má vycházeti na ty

asy. jakž se svrchu píše. A jestliže by se tomu
dosti nestalo, aby lidi jeho, téhož pana Jana z

Pernštajna, erbuov i potomkuov jeho stavovati

mohli z panstvie židlochovského. jak se svrchu

píše i odjinud ze všech panství jeho, kteréž nyní

má neb:

) jmieti bude v markrabství moravském.

a z té stávky propušeni býti nemají potud, po-

kud/ by ia summa, pro kterúž by se stávka stala,

ZÚplna a docela v moc jich. knzi pevorovi i

konventu, nynjšímu i budúcimu. položena a pla

cena nebyla, i se všemi škodami, což by na tu

stávku naložili neb pro t<> nezaplacení vzali, a to

tolikrát, kolikrát by toho poteba ukázala. Také

svrchupsaný pan Jan / Pernštajna s erby a po

tomky svými nadepsaného pevora a konvent je

ho i budúcí jich v bfejrních od krále JMti neb

od zem požádaných prázdny a svobodny uiniti

máji a \ tom je zastúpiti a bez škody zachovati.

aby žádné bern, což by na puol druhého sta

zlatých pišlo dáti. nedávali; než ze dvú set zla-

tých, to budu knzi povinni spravovati. A tato

smlúva má ve deky zemské vložena býti od již

jmenovaného pana Jana z Pernštajna. erbuov a

potomkuov jeho pi najprvnjším snmu brnn-

ském anebo konen pi druhém, když deky zem-

ské otevíny budu po potvrzení JKMti, tak, aby

svrchupsaný pan Jan z Pernštajna s erby a po-

tomky svými a s svrchupsaný knz pevor ,

s konventem svým, nynjším i budúcím. v tom ve

všem dostaten opateni byli, co se v tejto smlú-

v píše. Tomu na svdomí já. svrchupsaný Jan

z Kunovic, jakožto smlúví k tmto smlúvám
svú vlastní peet pivsiti jsem dal a každé stra-

n tu smlúvu jednu jsem dal sepsánu. A my, Jan

z Pernštajna na J lelfenštajn, knz Kašpar pe-

cor a knz Augustin podpevoí i se vším kon-

ventem, peeti naše pivsiti jsme dali a pro širší

toho vdomost piprosili jsme urozených pá- f. 19v.

nuov, pana Jana z Lipého na Krumlov, najvy-

šího maršálka královstvie eského, pana Jindi-

cha Mezíckého z Lomnice a na Jemnici, pana

Dobeše ernohorského z Boskovic a na Rosicích,

pana Zdenka Mezíckého z Lomnice na Vrano-

v, urozených a statených rytíuov, pana Vil!

ma PrLisinovského z Víková na Cimburku, pa-

na Mikuláše Prusinovského z Víková na Syro-

vicích, že jsú peeti své k tmto smlúvám piv-
siti dali, sob i erbóm svým bez škody, podlé

svrchupsaného pana Jana z Kunovic jakožto

smlúvího. jenž3
) jsú dány i psány v mst

Brn léta a dne nahoe psaného.

A protož my, jsúce k takovej jich prosb na-

klonni a uznavše. že ta smlúva jest s dobrým a

užiteným kláštera našeho, tu smlúvu nahoe
psanú ve všem jejím znní, položení, punktích a

artykulích s dobrým rozmyslem a naším jistým

vdomím, mocí') královskú v Cechách a jakožto

markrabie moravský stvrdili jsme a upevnili a

tímto listem dokonale stvrzujem a upevujem,

kterážto smlúva má od nás i od budúcích našich.

králuov eských a markrabí moravských, od

*) Za c jest ješt petržené písmeno

-) Za tím petržené slovo nyní.

3
) Touš nikou nad petrženým slovem jest.

*) Za tím podtekované, i. j. neplatné slovo na>í.
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téhož Jana a budúcích jeho i konventu toho dr-

žána a zachována býti nyní i na budúcí asy:

pikazujíce hajtmanu, najvyšímu komorníku a

sudímu téhož markrabstvie, když byste od té-

hož Jana z Pernštajna aneb od pevora a kon-

ventu, nynjšího a budúcího, požádáni byli, abyste

tento list náš i s tou smlúvou ve deky zemské

vložiti a vepsati rozkázali beze vší odpornosti,

jinae toho neiníc. Tomu na svdomí peet naši

královskú k listu tomuto pivsiti jsme rozká-

zali. Dán v Inspruku v úterý po svatém Lin-

hartu Ij. listopadu 1531]. léta božího tisícího

V™ XXXI a království našich ímského prv-

ního a jiných pátého.

Ferdinandus.

Poslové ke dekám dáni od pana Jana Kuny

z Kunstátu. hajtmana, pan Dobeš z Boskovic a

pan Jan z Zerotína.

85. My Ferdynand, z božie milosti ímský

král, po všecky asy rozmnožitel íše, uherský',

eský, dalmatský, charvatský etc. král, infant

v Hyšpaní, arciknieže rakouské, markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem.

že jsme žádáni od urozeného Jana z Pernštajna

a na Helfenštajn, vrného našeho milého, a

velebné Barbory abatyše i všeho konventu klášte-

ra dalešického, abychme jim té smlúvy potvr-

diti ráili, kteráž jest mezi nimi uinna skrze

urozeného Dobeše ernohorského z Boskovic a

na Rosicích a slovutné Jeticha Obešlíka z Li-

poltovic, Karla Radkovce z Mirovic. Ludvíka

Beznického z Xáchodit, vrné naše milé. kteráž-

to smlúva mezi nimi takto znie a ukazuje:

Léta Pán tisícího ptistého XXXI, v nedli

po svatém Šimonu Judy [29. íjna 1531] v m-
steku Rouchovanech stala se jest smlúva celá

a dokonalá námi, Dobešem ernohorským z Bos-

kovic na Rosicích, Jetichem Obešlíkem z Li-

poltovic, Karlem Radkovcem z Mirovic, Ludví-

kem Beznickým z Náchodu na Želeticích, mezi

urozeným pánem, panem Janem z Pernštajna a

na Helfenštajn, s jednej a urozenu a velebnú

pannu, pannu Barboru z Tavíkovic, pevorú kláš-

tera dalešického, i s jejím konventem s stran}

druhé, a to taková: Jakož jest panna peiwra i

s svým konventem pnla ve vsi Lechvicich tyi
lány a ti podsedky, kdež pak jediný osedlý jest.

ti pusté a podsedky tie též pustí, [z] kterýchžto

lánuov a podsedkuov panna jest i s svým kon-

ventem platu jnila \T7._, zl. a YII gr. III d..

pak tyi lány i podsedky i ten plat na nich.

jest pustila i s svým konventem a pouší panu

Janovi z Pernštajna, erbóm a potomkóm jeho

na asy budúcí s tím se vším, jakož toho sama

od staradávna k tomu klášteru dalešickému uží-

vala, nic sob tu ani konventu svému a budúcím

potomkóm našim') práva, panstvie ani kterého

vlastenstvie nepozuostavujíc, aby pán s erby a

potomky svými toho užívali, s tím inili jako s

svým vlastním ddictvím, jak by se jim najlépe

k užitku jich zdálo a líbilo, bez všeliaké pekáž-

ky. Proti tomu zase pan Jan z Pernštajna s er-

by a potomky svými pann pevoe a konventu

jejímu, nynjším a budúcím potomkóm klášte-

ra dalešického, za to vydávati mají a povinni bu-

du na každý rok XX zl. z panstvie mczícského,

a to rozdíln, na svatý Jií najprv píští X zl. a f-20

na svatý- Václav druhých deset zl., a to do klášte-

ra dalešického nákladem svým povinni budu po-

sílati pann pevoe a konventu jejímu, nynj-

ším i budúcím. pi asích naped jmenovaných

spravovati a dávati beze všech odporuov a ne-

snází. A jestliže by pán z Pernštajna. erbové

aneb potomci jeho panstvie mezícké prodali aneb

zmnili, tehda podlé tejto smlúvy povinen bude

pán z Pernštajna a erbové a potomci jeho z jiné-

ho panstvie, kteréž by najblíž klášteru dalešické-

mu píleželo,
2
) to tak opatiti, aby ten plat. totiž

XX zl., pann pevoe nynjší, budúcí a kon-

ventu jejímu a budúcím jich vydáváni byli na a-
sy již jmenované. A jestliže by pann a konven-

tu jejímu to na asy svrchupsané nevycházelo,

tak jakž se v tejto smlúv zavírá, tehda panna

i s konventem svým i budúcími svými bude moci

lidi jich z toho panstvie obstavovati. A tato smlú-

va pro pamt budúcí má ve deky zemské s povo-

lením krále JMti pi najprvnjším snmu, kterýž

držán bude, neb konen pi druhém vjíti a pán

z Pernštajna má od desk vkládaní zaplatiti. A to

jsú sob obapoln ekli kesansky zdržeti. A
panna pevora i s svým konventem má pánu

z Pernštajna ty tyi lány a ti podsedky konen
postoupiti od datum smlúvy tejto ve tech ned-

lích poád zbhlých; pakli by sama býti nemohla,

tehdy na míst svým a konventským má poslati

dobrého rytíského lovka, aby pánu z Pernštaj-

na postoupil aneb tomu, kohož by pán na míst

svém poslal. Tomu na svdomí svrchupsaní smlúv-

í peeti naše vlastní k tejmto smlúvám jsme

pitiskli a my, Jan z Pernštajna na Helfenštajn

a panna Barbora z Tavíkovic, pevora kláštera

dalešického. i s svým konventem, na zdržení vcí

svrchupsaných peeti naše k tmto smlúvám

jsme pitisknuti dali a každá strana jednu sob

pro budúcí pamt zuostavila. Stalo se léta a dne

nahoe psaného.

A protož my uznavše. že ta smlúva jest s do-

brým a užiteným kláštera našeho, tu smlúvu stvr-

zujem a upevuujem ve všech artykulích v ní polo-

) Tak v originále. -) lež opraveno touš rukou :c sluš.
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smlúva má "'1 nás a budúcú h

našich, králuov eských a markrabí moravských,

i toho konventu držána a zachována býti nyní i

na budúcí asy; pikazujíce hajtmanu a na ^ \ --'

mu komorníku a sudímu téhož markrabstvie,

když. byste od téhož Jana z Pernštajna aneb od

abatyše a konventu, nynjšího a budúcího, požá-

dáni byli, abyste tento list náš i - tou smlúvou ve

deky zemské vložili beze vší odpornosti, jinae

toho neiniece. Tomu na sved mí peet naši krá

lovskú k listu tomuto pivsiti jsme rozkázali.

Dán v [nspruku v stedu po svatých Tech krá-

lích [jo. ledna 1532 . léta božieho tisícího V00

\\\1I a království našich ímského druhého a

jiných šestého.

Ferdinandus.

foannes Fflug de Robensstayn,

supremus regni Boemie cancellarius.

Poslové ke dekám dáni od pana Jana Kuny

z Kunstátu, hajtmana. pan Dobeš') z Hosko\ u' .1

pan lan z Žerotina.

f.20\. 8b. My Ferdynand, z božie milosti ímský

král. po všeck} asy rozmnožitel íše a uherský.

eský, dalmatský, charvatský etc. král, infant

v Hyšpaní, arciknieže rakúský a markrabie mo-

ravsky, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem.

že jsme prošeni od stateného Vilíma z Víková

na Cimburku, vrného našeho milého, abychom

jemu ves Holubice a ty lidi v Kroniku, kteréž

jsme držeti ráili, se vším a všeliakým jejich pí-

slušenstvím k ddictví milostiv dáti ráili. K je-

hožto prosb pro služby vrné a pilné, kterýmiž

se nám zachovati hledí, naklonni jsúce, s do-

brým rozmyslem, naším jistým vdomím, mocí

královskú v echách a jakožto markrabie morav-

ský nahoe psanú ves Holubice a ty lidi v Krouž-

ku se všemi duochody a požitky i se vším a vše-

liakým píslušenstvím dali jsme svrchupsanému

Vilímovi s Víková, ddicóm i budúcím jeho

ku pravému ddictví a tímto listem dáváme,

chtiece tomu, aby on, Vilím, s ddici a budúcími

svými tu dotenu ves a ty lidi v Kroužku se

vším píslušenstvím k ddictví jml, držel a jich

užívati mohl a moc jml nic mén, než jako jini

obyvatelé téhož markrabstvie moravského svých

ddiných statk užívati a s nimi initi mohu a

moc mají bud z práva neb z obyeje, a to beze

všeho umenšení a všeliakých zmatkuov, pika-

zujíce hajtmanu a najvyším komorníku a sudímu

téhož markrabstvie moravského, nynjším i bu-

dúcím. vrným našim milým, když koli od asto

psaného \ ílíma z Víková, ddicuov neb budu-

cích jeli" požádáni budete, abyste jemu tu s\ 1

chupsanú ves a t\ luh \ Kom/ku se všemi pí-

slušnostmi, tak jako/ nahoe doteno jest, 1

s listem tnuto ve deky zemské vložiti a vepsati

rozká/ali. a to beze všech výmluv a všeliaké od-

pornosti. A kilo/ by tento list s asto psaného

Vilíma z Víková, ddicuov neb budúcích jeho

s dobru VUOlí jml, tomu. cheme, aby píslušela

plná moc a právo všech vcí \ tomto listu polože-

ných a vepsaných. Tomu na svdomí peet naši

královskú k listu tomuto pivsiti jsme rozká-

zali. Dán na hrad pražském v úterý po Božím

tle //. ervna 1532], léta božieho tisícého ptisté

ho XXXII a království našich ímského druhé-

ho a jiných šestého.

Ferdinandus.

Joannes Fflug de Robensstayn,

supremus regni Boemie cancellarius.

Tohoto listu ke dekám dáni jsú poslové od pana

Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana markrabstvie

moravského, pan Zdenk Žampach z Potnštajna

a pan Jan Zajíma z Kunstátu. 2
)

8?. Jan z Pernštajna Jindichovi z [.munice a

erbóm jeho své vlastní zbožie a ddictvie, totižto

msteko laromrice se vším jeho píslušenstvím,

s kostelním podacím i se vsmi, které': k fae i ta-

ké k špitali jaromickému náleží: ves Pílo any,

ves Ohrazenice, s lidmi platnými i neplatnými,

s roli oranú i neoraná, s Inkami, s pastvami,

s pastvišemi, s vodami tekutými i také neteku-

tými, s jezery, s rybníky, s rybnišemi. s mlýny,

s mlýnišemi, s potoky, s lesy. s háji, s chrasti-

nami, s horami, s doly, s dolinami, pahrbky, s ho-

ny, s lovy, s mezemi, s hranicemi, tak úpln, ja-

kož to svrchupsané zboží jest od staradávna vy-

mezeno a v svých hranicích záleží, i se všemi

duochody, kterýmiž jse koli jmény jmenovati mo-

hu, kteréž k tomu msteku i [s] jinými vsmi na-

hoe položenými píslušely a písluší, tak jakž

jsem to sám3
) držel a toho požíval a jak jsem to

koupil od urozených pánuov, pana Jindicha

z Lichtnburka a na Bítov, pana Zygmunda 2 Lu-

danic a na Veveí, a urozeného vládyky, pana

Volfa Hasle z Nové Vsi a na Slavtín, na míst

jiných pánu rukojmí, kteíž jsú statek pán Ja-

nuov a pán Hynkuov z Ludanic ujali, nic sob

tu ani erbóm a potomkóm svým práva, panstvie

ani kterého vlastenstvie nepozuostavuje ani za-

chovávaje, než to všecko ve deky zemské z'klá-

dá a vpisuje ku pravému jich jmní, držení a d-
dinému požívaní.

88. Jan z Pernštajna Jindichovi z Lomnice a

erbóm jeho své vlastní zbožie a ddictvie, totiž

.21

') Dob opraveno touž rukou ze slova Jan
=
) Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od podpisu

králova a kancléova.

3
) Za m jest ješt petrženi- písmeno i.
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ves 1'ebeloi'ice, ves pustu Chobot, dvuor pustý

Skechovský, se vším jich píslušenstvím, s lid-

mi platnými i neplatnými, s rol! oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s vodami te-

kutými i netekutými, s jezery, s rybníky, s ryb-

nišemi, s mlýny, s mlýnišemi, s potoky, s lesy,

s háji, s chrastinami, s horami, s doly, s dolina-

mi, s pahrbky, s hony, s lovy, s mezemi, s hrani-

cemi, tak úpln, jakž to zliožie svrchupsané od

staradávna jest vymezené a v svých hranicích zá-

leží, i se všemi duochody a užitky, kterýmiž se

koli jmény jmenovati mohu, kteréž k tm všem

a tomu dvoru nahoe položenému píslušelo by a

písluší, tak jakž jsem to sám držel a toho požíval

a jak jsem je od pana Arkleba 8 Boskovic ujal,

nic sob tu ani erbóm a potomkóm svým práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nepozuostavuje

ani zachovávaje, než to všecko smnu a frejmar-

kem ve deky zemské vkládá a vpisuje ku pravé-

mu jich jmní, držení a ddinému požívaní.

89. Jan z Pernštajna a na Helfenštajn Janovi

z Lipého, najvyšímu maršálku královstvie eské-

ho, a jeho erbóm a budúcim potomkóm své vlast-

ní a ddiné zboží, žádnému nezávadné, totiž ti

lány usedlé, kteréž jsem c' Dolních Dubanech
jml. s lidmi platnými, s inžemi, s platy, s užit-

ky, poplatky, s robotami, s rolí oranú i neoranú i

se vším tím, což jsú mi ti lidé povinovati byli, a

to vše, což jsem v tejž vsi. eenej Dolní Duba-
ny. jml, a tak, jakž jsem toho sám užíval, nic

sob tu ani erbóm svým práva, panstvie ani kte-

rého vlastenstvie na tom nezachovávaje ani po-

zuostavuje. než to všecko ve deky zemské vklá-

dá a vpisuje ku pravému jich jmní, držení a d-
dinému užívaní, a kdež by mn to zboží svrchu-

psané ve dekách zemských svdilo, to tímto

vkladem moím a v nic obracuji.

90. Jan z Lipého a na Krumlov, najvyší mar-

šálek královstvie eského, i s erby a budúcími po-

tomky svými Mikulášovi Radkovcovi z Mirovic,

erbóm a potomkóm jeho všecko právo, vrchnost,

panstvie, kteréž jsem jml na zbožie, totiž tvrzi

a
1

) msteku Batelov s kostelním podacím a

s mýtem, na vsi Lovtín s mýtem, na vsi Švábo-

v, na vsi Splov s lesy u Nedvzího a u Ráco-

va, kterýchžto lesuov drží dva díly a Mikuláš Ba-

telovský z Prostého jeden díl, a na lesích, kteíž

leží u Salavic, s hony. s lovy. též dvory, s lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú.

s lukami, s lesy, s háji, s chrastinami, s pastva-

mi, s pastvišemi. s mlýny, s potoky, s vodami te-

kutými i stojatými, s rybníky, s rybnišemi, s lo-

vy ptaími i zajeími, s platy, poplatky, s robo-

tami a užitkv, s horami, s dolinami, s mezemi.

s hranicemi, ješto mé manstvie bylo, i na tom
na všem, což k tomu od staradávna píleželo a

píleží a v manství mém bylo. nic nevymieujíc

ani sob pozuostavujíc ani erbóm svým. to všecko

vkládám a ve deky vpisuji k jmní, držen! a k d-
dinému požívaní.

91. Jan z Lipého na Krumlov, najvyší mar-

šálek královstvie eského, i s erby a budúcími po-

tomky svými Mikulášovi Batelovskému z Prosté-

ho, erbóm a potomkóm jeho všecko právo, vrch-

nost i panstvie, kteréž jsem jml na zboží, totiž

na vsi Rácov, na vsi Salavici, na vsi Nedvsí,

s lesy k tomu jemu píslušejícími, se vším pí-

slušenstvím a panstvím, s rolí oranú i neoranú,

s lidmi platnými i neplatnými, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišemi, s mezemi, s hranicemi, s le-

sy, s háji, s chrastinami, s robotami, s potoky,

s rybníky, s rybnišemi, s mlýny, s vodami teku-

tými i stojatými, s lovy, s horami, s doly, s platy,

poplatky, ješto mé manstvie bylo, i na tom na

všem, což k tomu od staradávna píleželo a píle-

ží, nic nevymieujíc ani sob pozuostavujíc. to

všecko vkládám a ve deky vpisuji «k jmní, držení

a ddinému požívaní.

92. Jan z Lipého a na Krumlov, najvyší mar-

šálek královstvie eského, Jindichovi Beznické-

mu z Náchoda a jeho erbóm a budúcim potom-

kóm své vlastní ddictvie. totižto podací kostelní

v Višovém s dvorem farázkým,2

) s desátky, s ro-

lími, s lukami, se dvma rybníky, ít- dvma clo-

vky usedlými, jednoho na polúlání a druhého na

podsedku tu v Višovém, k též fae píslušející-

mi, i se vším plným právem, panstvím a píslu-

šenstvím, jakž to podací svrchupsané od stara-

dávna v svých mezech záleží a jsú
3
) vymezena,

nic sob ani svým erbóm ani budúcim potomkóm
tu práva, panstvie ani kterého vlastenstvie neza-

chovávaje, tak jakž jsem to sám držel a užíval,

než to všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jich jmní, držení a ddinému uží-

vaní, a kdež by mn to podací svrchupsané ve

dekách zemských svdilo, to tímto vkladem mo-

ím a v nic obracuji.

Mežovón a na okraji Jan z Žer [o] tíná.

93. Jan z Pernštajna a na Helfenštajn na f.21v.

míst sirotkuov po nebožtíkovi Janovi Hostákov-

ském z Arklebic pozuostalých Johance [z]*) Zap

a erbóm jejím ves Bohuov, les Habiny, s luka-

mi, s pastvami, s pastvišemi, s doly, s háji.

s chrastinami, s kovinami. s lovy. s hony, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i

neplatnými, s robotami, s užitky a požitky i se

všemi poplatky, s behy, s rybnišemi, s potoky

tekutými i netekutými i se vším plným právem.

') Touž rukou nad ádkem.
') Tak ;• originále.

3
) Toto a další slovo tak v originále.

4
) Nebo pedložka z splynula s následujícím Z.
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panstvím a píslušenstvím, jakž to zboží svrchu

psané od staradávna v svých mezích a hranicích,

dé i ka dé zvlášt, 1 e > i a jsú
1
) vynw

nic tu nahoe jmenovaným a po nebožtíkovi Ja-

novi Hostákovským / Arklebic pozuostalým si-

rotkóra ani erbóm a budúcím potomkem jejich

práva, panstvie ani vlastenstvie nezachovávaje,

tak jakž jsem to sám, v úadu hajtmanském

jsúc, na míst sirotím držel, než to všecko ve

idám a vpisuji k jich pravému

jmní, držení a ddinému u. ívaní, a jestliže by

kde to svrchupsané zboží nadepsaným sirotkóm

ve dekách svdilo, toho se já, nadepsán} Jan

z Pernštajna, na míst týchž, sirotkuov o

kam a to moím a v nic obracuji.

94. Léta Pán 1535, druh nedli po velice

noci ///. dubna 1535] držán jest snm v m-
st Hrne skrze urozen pány. pana Jana Kunu

z Kunstátu a na Lukov, hajtmana markrabství

moravského, pana Kristoía z Boskovic na Te-

bové, najvyšího komorníka, pana Jana staršího

z Šternberka na Kvasících, najvyšího sudího té-

hož markrabství, a urozeného vládyku Otmara

z Nepomuka, najvyšího písae zemského; na kte-

rémž jsú sedli: duostojný pán. pan Stanislav,

biskup olomúcký, a urození páni, pan Jan z Lipé-

ho na Krumlov, najvyši maršálek království

eského, pan Albrecht /. Lichtmburka na Hosti-

mi, pan Zdenk z Potnštajna v Nmikách, pan

Jan Zajíma z Kunstátu na Tavíkovicích, pan

Václav z Boskovic na Letovicích, pan Jan z Že-

nština na Strážnici, pan Václav Haugvic z Bis-

kupic na Bouzov, pan Jan z Kunovic na Brod
1'herském. podkomoí, a z rytístva: Vilím

z Víková na Cimburku, Stibor z Vranova na

Zeleticích, Jan z Tavíkovic na Polici. Zdenk
/. ívál>enic na Konici. Petr Pražma z Bílkova na

Leštné a Jindich Beznický z Náchoda a na Du-

najovicích.

95. Jan Hoický z Hoic a Lidmila z Olbramic,

manželka naped psaného Jana. Václavovi Chrú-

stenskétnu c Malovar a jeho erbóm zbožie a d-
dictvie své vlastní, tvrz a ves Lhotu, ves Lipník,

ves Kluov, ves Šepánovice, se vším plným pan-

stvím a právem, s lidmi osedlými i neosedlými,

s úroky, s inžemi, s robotami, s vajci, s kurmi.

- kostelním podacím v Lipníku, s rybníky, s ryb-

nišemi, s haltéi. s lesy, s potoky, s vodami te-

kúcími i stojecími, s rolí oranú i neoraná, s lu-

kami. s pastvami, s pastvišemi, s kovinami,

s sady, s dvorem na Lhot, s horami i s doly.

s hony, s lovy, s mezemi, s hranicemi a s jiným

se vším píslušenstvím, kterýmiž by koli jmen)

mohly jmenovány býti, i s tun, coi isme <»l pá-

HUOV Ziiriihských pikoupili, tak Úpln, jakž to

•d Staradávna záleží a jest vymezeno, tak

úpln, jakž jsme toho sami v drženi byli a poží-

váli, nic sob ani erbóm svým neb potomkm ne

pozuostavujíc ani zachovávajíc práva, panstvie

ani kterého vlastenstvie, než t • > všecko vkládáme

ve deky zemské a vpisujem ku pravému jeho jm-
ní, drženi a ddinému poživám', a kdež by to

svrchupsané zboží nám. Lidmile a Janovi, ve

dekách Svdilo, to tímto vkladem moíme a

v nic obracujem.

96. Margeta c Popuovek Voldicha Pepiského f-22

3 Rychmberku, manžela svého, pijímá na pravý

a jednostajný spolek nu tvrz a ves Pozoice, na

ves pustu Nešetice, na sámek pust} Holštajn, na

ves Ostrov, na ves LipOVec S jich vším a vseli -

akým píslušenstvím a na tu na všecko, což nyní

má aneb ješt jmieti bude.

97. Zygmund a Jošt. bratí vlastní nedílní Viš-

ovští Z Vtrovce, i na míst sirotkuov pozuosta-

lých po nebožtíkovi Jiíkovi Višovském z Pe-

trovce, bratru našem nedílném, 1 s našimi erby

Jindichovi Beznickému z Náchoda a jeho er-

bóm a budúcím potomkóm naše vlastnic a ddi-
né zboží, žádnému nezávadné, ti lány ve vsi er-

mánkovicích S dvory, s rolí oranú i neoranú, S In-

kami, s pastvami, s pastvišemi. s horami, s doly.

s lesy. s háji, s luhy.-') s vrbinami, s chrastinami,

s hony, s lovy, s ižbami. s mezemi, s hranicemi,

s lidmi platnými i neplatnými i se všemi desátky

z tch tí lánuov píslušejícími, s robotami, s u-

žitky a požitky, kterým|i]ž jse [jmény] jmeno-

vati mohu, se všemi poplatky, s vodami tekutými

i netekutými, s ekami, s behy, s rybníky, s ryb-

nišemi, s potoky, s jezery, se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakž jsú toho

zbožie svrchupsaného pedkové naši a my po nich

v užívaní byli. jakož to zbožie svrchupsané od sta-

radávna v svých mezech a hranicích vymezena 1

jsú, nic sob tu ani svým erbóm ani budúcím po-

tomkéim práva, panstvie ani vlastenstvie nezacho-

vávaje, než to všecko ve deky zemské vkládáme

a vpisujeme ku pravému jejich jmní, držení a

ddinému užívaní, a kdež by nám to zbožie

svrchupsané ve dekách svdilo, to tímto vkla-

dem moíme a v nive obracujeme.

98. Purgmistr a rada msta Znojma iní od-

por tomu vkladu, který uinil Jan Ovnar z Rado-

tic o ves, Bichaté Mašuovky eenú, Benešovi

Boitovi a erbóm jeho na škodu a újmu sprave-

*) Toto a další slovo tak v originále.

-) Za tím napsal písa slova s vodami, od opravil na

rb, ale pak ob slova petrhl.

3
) Toto a další slovo tak v originále
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dlivosti, kterúž týž purgmistr a rada na tej vsi

mají.

99. My Ferdynand, z božie milosti uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, infant

v Hyšpaní, arciknieže rakúské, markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem.

že jsme prošeni jménem slovutného Jana Petrov-

ského s Hrochova, vrného našeho milého, aby-

chom jemu list náš mocný dáti ráili, na kterýž

by všecken a všeliaký statek svuoj, kterýž koli

má a jmieti bude, poruiti a jej siediti mohl.

K jehožto prosb naklonni jsúce, s dobrým roz-

myslem, naším jistým vdomím, mocí královská

v echách a jakožto markrabie moravský svolili

jsme k tomu a tímto listem svol ujem, vuoli naši

jistu a plnu moc témuž Janovi dávajíce a toho

dopouštjíce, aby on všecken a všeliaký statek

svuoj mohovitý i nemohovitý, ddiný, manský

neb zápisný, kterýž má aneb ješt jmieti bude,

odkázati neb poruiti mohl a moc jml za zdra-

vého života aneb na smrtedlné posteli, komuž se

jemu kolivk a kdy kolivk zdáti a líbiti bude.

krom duchovních osob, a také aby mohl a moc

jml zdlati poruníky statku svého a dtí svých,

f.22v. kteíž se jemu užiteni zdáti a líbiti budu,
[
a to

bez naší, budúcích našich, králuov eských a

markrabí moravských, i všech jiných lidí všeli-

aké pekážky, však to ziedíc listem pod svú pe-

etí, tí neb ty pán aneb dobrých urozených

lidí peetmi na svdomí. Kteréžto zízení, dání.

odkázaní, též i poruníkuov zdlání statku

svrchupsaného Jana, tak jakž se svrchu píše,

tolikéž má moci a pevnosti jmieti, jako by to

dekami zemskými zapsáno a utvrzeno bylo, bez

umenšení. Protož pikazujeme hajtmanu. naj-

vyšímu komorníku a sudímu desk zemských

markrabstvie moravského, nynjším i budúcím,

vrným našim milým, abyste, když kolivk od

nadepsaného Jana požádáni budete aneb od po-

runíkuov jeho kšaftem neb zízením, kteréž by

o statku svém na tento náš mocný list udlal, ve

deky jej zemské i s listem tímto vložiti a vepsati

rozkázali bez zmatku a všeliaké odpornosti. To-

mu na svdomí peet naši královskú k listu to-

muto pivsiti jsme rozkázali. Dán na hrad
pražském v pondlí den svatého Benedikta [21.

bezna ijjoj, léta božieho tisícího ptistého ti-

teátého a království našich 1

) tvrtého.

Ferdynandus.

Yidit Adam de Nova Domo, supremus

cancellarius regni Boemie, manu propria.

Tohoto listu a vkladu ke dekám dáni poslové

od pana Jana Kuny z Kunstátu. hajtmana, pan

Jindich z Lichtnhurka. pan Puota z Ludanic.')

100. Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice

amen. Já Jan z Hrochova oznamuji tímto listem

obecn pede všemi, kdož jej uzí anebo túce
slyšeti budu, jakož mám list mocný od najjasnj-

šího knížete a pána, pana Ferdynanda, uherské-

ho, eského krále etc, arciknížete rakúského, in-

fanta hyšpanského, markrabí moravského, pána

mého milostivého, kterýžto list od JKMti mn
daný svdí a v sob šíe a svtleji zavírá, že

mn JKMt tím listem milostiv obdaiti ráil,

abych já, svrchupsaný Jan, o statku svém ddi-
ném i o jiném ziediti mohl bud za zdravého ži-

vota neb v nemoci neb na smrtedlné posteli, jakž

mi se líbiti a zdáti bude, kdež já. znamenaje as
rány božie nebezpený a také svuoj život a tento

vk na tomto svt krátký a minulý a nevda.

kterú hodinu Pán Buoh na mne smrt dopustiti

ráí a s tohoto svta zavolati ráí, nechtíc by po

mé smrti jaký zmatek a ruoznice o muoj statek

býti jmly. kterýž mám. protož já, svrchupsaný

Jan, maje to na mysli své i jsa Pánu Bohu dku-
jíc pi dobrém rozumu a moha to dobe uiniti,

s dobrým rozmyslem a pamtí ídím a puosobím

o všem statku svém toto dole psané zízení a po-

ruenstvie : Item. Najprvé oznamuji, co jest stat-

ku mého: ves Ostupovice se vším jeho 3
) píslu-

šenstvím, statek ddiný, a ves Okíšky a ves

pustu Hoféice se vším jeho3
) píslušenstvím, kte-

ráž jest držel nebožtík pan Heman z Hrochova,

bratr muoj vlastní nedílný, a klenoty, svrchky,

penieze na dluzích i jiné nábytky, kteréž mám
neb ješt jmieti budu.') Protož takto o všem

o svém statku ziedím a puosobím na ten mocný

list, kterýž od JKMti mám, mocné povolenie:

tyto poruníky mocné otcovské iním: urozeného

a stateného rytíe, pana Vilíma Prusinovského

z Víková a na Cimburku, a urozené5
) vládyky,

pana Stibora Vranovského z Vranova a Jana,

syna ! jeho, a pana Mikuláše Klouzala z Rynar- f.23

ce na Slavíkovicích, aby nad tmi, komuž bych

poruil ) bu listem na papíe pod peetí mú, bud

z pánuov neb dobrých lidí peetí jednu nebo dvú.

aby vrn a práv uinili a tomu všemu poruen-

ství aby se dosti stalo. Item. jakož pan Heman
z Hrochova, bratr muoj nedílný, po sob nechal

dcery Margety, tej porouím, jestliže by dorostla

a k vdáni pišla. ves Okíšky. ves pustu Hoféice

s tím píslušenstvím, jakž jest bratr muoj nedíl-

ný držel a užíval, a to aby svrchupsaní poruní-

') Za tím petržené slovo šesté[ho].
2
) Také o tomto zápisu o poslech viz shora pozn.

. 39.
3
) Tak v originále.

*) /
* orig. bude.

5
) Za é jest ješt petržené písmeno h.

e) Za tím nepetržená slova ternu všemu poruenství

aby se dosti stalo.
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stoupili a ji v ruce uvedli; pakli by Pán

Buoh na Margetu, dceru bratra mého, smrt do-

pustiti ráil, prvé než by k vdaní pišla, a já po-

ruenstvie jaké zriedil na papíe bud na všem

neb na díle. aby svrchupsani poruníci tomu vše

mu dosti uinili. Item Postupoi ce
l
) se vším

jejich píslušenstvím, ty porouím Appoloni a

ukám svým, dcerám u

ného vládyky, pana Stibora s Bánovxc, ty aby za-

platily dluhy mé, kteréž se jim ukáží a oznámie,

runici moji svrchupsani, když by k vdá-

ni pišly, aby jim Postupovic,
1
) statku mého, po-

stoupili; pakli by Pán Ihndi smrt dopustil na VHU-

ky mé, tehda Postupovice1
) oby pipadly na Mar-

getu, dceru bratra mého. A jestliže bych >to po-

ruenstvie zmniti aneb co piiniti neb co ujieti

chtl, tubu abych vuoli jml, když by mi se zdá-

mu všemu na potvrzeni a lepší jistotu svú

vlastní poet jsem pivsil k tomuto listu a na

svdomí a pro lepší jistotu piprosil jsem ti roze-

ného pána, pana Jana staršího z Šternberka a na

Kvasících, najvyšího sudího markrabstvie mo-

ravského, a urozených a statených rytíuov, pa-

na Jana Kyjovského z Kyjovic a na Kobylnících,

pana Pemka Prusinovského z Víková a na

Prusinovicích, pana Mikuláše Prusinovského z

Víková na hrad znojemském, a urozených vlá-

dyk. pana Jaroslava Racka z Mrdic a na Uhi-

cích, pana Zygmunda Xekše z Landeku na Kou-

im, že jsú peeti své podlé mé. sol> i svým er-

bóm bez Škody, dali pivsiti. Dán v Olomúci

v pátek po svatém Jií [20. dubna T530], léta

Tane tisícého ptistého titeátého poítajíc.

101. Jan z Lipého na Krumlov, najvyší mar-

šálek královstvie eského, i s erby svými a budú-

cími potomky Janovi Herultovi z Herultic, er-

bóm a budúcím potomkóm jeho své všecko prá-

- rchnost i pemstvie, kteréž jsem jml na zbo-

ží, totiž tvrzi Budkovicích s dvorem a se vsí,

s lidmi platnými i neplatnými, s rol! oranú i ne-

oranú, s robotami, s mlýny, s mlýnišemi, s po-

žitky, s užitky, s desátkem obilným, s vinohra-

dy, s desátkem vinným, s horním právem, s lesy.

s hony, s lovy. s háji, s chrastinami. S hory. 5
!

s doly, s lukami, s pastvami, s pastvi šemi. s vo-

dami tekutými i netekutými. s eku, s rybníky,

s rybnišemi, s behy-, s hranicemi, s mezemi,

s ihadly, s potoky, s sady, ješto mé manstvie

bylo, i na tom na všem. což k tomu od stara-

dávna píleželo a písluší a v manství mém jest,

tu nic nevvmieujíc ani co sob a ertóm svým

:.!\ ujíc, ."' deky .-eni-
i \m a \ pisuji

k jich pravému svobodnému ddictví, jmní, dr-

cni .1 ddinému užívaní

kil'. (i s erby svými letichovi f.2"»v.

wodskému ~ Pobr- Vody, erbóm a budúcím

potomkóm jeho své vlastní zbožie a ddictvie,

žádnému nezávadné, pnol vsi, kteráž slov Dlúhá

Brtnice, i s dvorem, na kterémi nkdy*) Mareš

8 Olféova byl, a krmu vejsadni od staradávna

i .v pivovarem tak, aby jiná žádná krma tu v D1Ú-

hé Brtnici nebyla, i s mlýnem, krom tej lnuly.

leží pod týmž mlýnem v chobot nad ryb-

níkem pán, kterúi jsem profrajmaril urozené

mu pánu. panu Burianovi z Valdštajna a na

Brtnici, ca rybníek na Zhorci*) kterýž slo\ (
-

,\l v H

kout, že ta louka pi pánu a erbích jeho ddin
ZUOStati má i nyní i na budúcí asy <; trn rybní-

ek, kterýž jsem vyvfrajmaril ode pána za tu

louku, též zase má k dílu tomuto, kterýž mi se

jest na díl po otci a strýci dostal, nyní i na budú-

cí asy ddin zuostati má,*) puol vsi pusté

Zhoce 1 S lesy, puol vsi pusté I. micky s rybní-

kem, s lesy, s rybníky, s rybnišemi a potoky, vo-

dami tekutými i netekutými. s lidmi platnými i

neplatnými, s inžemi, s rolí oranú i neoraná,

s lukami. s lesy, ddinami, háji. s chrastmi. s chra

stinami, s mlýnišemi, s horami, s doly. s pastva-

mi, s pastvišemi, s sirotky, s vdovami, s robo-

tami, s vajci, s kury, s hony, s lovy, s ižbami.

s užitky a požitky, jakýmiž by se koli jmény jme-

novati mohly, i se vším plným právem a pan-

stvím i píslušenstvím i se vší zvuolí ve vsi i na

poli, tak jakž jest mi se po otci mém a strýci

na díl muoj dostalo, a tak, jak jsem to sám držel

a užíval, nic tu sob ani erbóm svým ani budú-

cím potomkóm na tom na všem jmenovaném

statku žádného práva, panstvie ani vlastenstvie

nevymieuje a nepozuostavuje, ve deky zemské

vkládám a vpisuji k jich pravému a svobodnému

ddictví, jmní, držení a ddinému užívaní, a

kdež by nám to zbožie svrchupsané ve dekách

zemských svdilo, to tímto vkladem moíme6
) a

v nic obracujeme. 7

)

Me&ován a na okraji Jan [z] 8
) Zerotína.

103. Jetich Dobrovodský z Dobré Vody i

s svými erby purkmistru a rad msta Jihlavy 1

vší obci, nynjším i budúcím jich potomkóm puol

vsi, kteráž slov Dlúhá Brtnice, i s dvorem, na

kteréž nkdy Mareš z Olféova byl. a krmu vý-

sadní od staradávna i s pivovarem tak, aby jiná

žádná krma tu v Dlúhé Brtnici nebyla, s mlý-

') Tak v originále.

5
) Tak v originále.

3
) Za tím petržené slovo pan.

*) c (psáno cz.) opraveno touš rukou ze z.

5
) Tak, opakováno, v originále.

') e pipsáno touž rukou dodaten.
7
) První e opraveno touž rukou s i, ale m jest pe-

trženo.

ebo pedložka z splynula s následujícím Z.
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nem krom tej louky, kteráž leží pod tím mlý-

nem 1

) v chobot nad rybníkem pán, kterúž jest

profrajmaril panu Burianovi z Valdštajna a na

Brtnici ca rybníek na Zhorci, kterýž slov Myší
kout, Jiík z Olféova, že ta louka pi pánu a er-

bích jeho ddin zuostati má nyní i na budúci

asy, a ten rybníek, kterýž jest Jiík vyfrajmar-

il od pána za tu louku, též ase jiná k dílu k to-

muto, kterýž jest jse Jiíkovi na díl po otci a

strýci dostal, nyní i na budúci asy ddin zuo-

stati má,"') puol vsi pusté Zhorce i s lesy, puol vsi

pusté Louky s novým rybníkem, kteréhož jsem

já se dvma hrázemi pidlal,— a což by se tím ryb-

níkem obma hrázemi zatopilo, jakž jsem já jich

pidlal v grunty a lesy Erazymovy,3
) za tu vej-

topit páni jihlavští, nynjší i budúci, Erazymovi

ani erbóm budúcím a potomkm jeho nic oddati

nemají, a to pi paních jihlavských, nynjších i

budúcích, ddicky zuostati má bez pidlávaní
toho rybníka— též i s lesy i s rybníky, s rybniše-

mi a potoky, vodami tekutými i netekutými, s lid-

mi platnými i neplatnými, s inžemi, s rolí orá-

nu i neoranú, s lukami, s ddinami, s lesy, s há-

ji, s chrastmi, s chrastinami, s mlýnišemi, s ho-

rami, s doly, s pastvami, s pastvišemi, s sirotky,

f.24 vdovami, s robotami, s vejci, s kurmi,
|

s hony,

s lovy, s ižbami, s užitky a požitky, jakýmiž by

se koli jmény jmenovati mohly, i se vším plným

právem a panstvím i píslušenstvím, se vší zvuolí

ve vsi i na poli, tak jakž jest se Jiíkovi z Olfé-

ova na díl po otci a strýci jeho dostal, a tak,

jakž jsem já to sám od Jiíka koupil, držel a uží-

val, nic tu sob ani erbóm svým budúcím a po-

tomkm na tom na všem jmenovaném statku

žádného práva,*) panstvie, ddictví ani vlasten-

stvie nevymieuje ani pozuostavuje. než to všecko

svrchu doteným purgmistru a rad i vší obci,

nynjším i budúcím jich potomkóm ve deky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému a budúcímu

jich jmní, držení a ddinému užívaní.

104. Jan z Lipého na Krumlov, najvyší mar-

šálek královstvie eského, i s erby svými a bu-

dúcími potomky Joštoz'i Visovskému z Petrov-

ce, erbóm a budúcím potomkóm jeho své všecko

právo, vrchnost i panstvie, kteréž jsem jml, to-

tiž na tvrzi a msteku a vsi Višovém a na vsi

pusté Jehicích, s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú, s platy, s inžemi, s slepi-

cemi, s vejci i všeliakými duochody, požitky a

poplatky, s lukami, s horami, s háji, s lesy, s do-

ly, s kovinami. s chrastinami, s hony, s lovy,

s ižbami, s vinohrady, s desátky, s rybníky.

s rybnišemi, s jezery, s vodami tekúcími i nete-

kúcími, s ekami, s potoky, s mlýny, s mlýniše-
mi, s robotami, s mezemi a s hranicemi, ješto mé
manství bylo, i na tom na všem, což k tomu od

staradávna píleželo a píleží a v manství mém
jest. nic nevymieujíc ani co sob a erbóm svým
a budúcím potomkóm pozuostavujíc, ve deky
zemské vkládám a vpisuji k jich pravému a svo-

bodnému ddictví, jmní, k držení a ddinému
užívaní.

105. Jošt Višovský z Petrovce Anežce z Dr-

novic, manželce své, vkládá a vpisuje ve deky

zemské pt set kop groši eských na penzích

v zemi této obecn berných, za kopu šestdesáte

groši a za groš sedm penz bílých poítajíc, vna
jejího na msteku a vsi Višovém, ddictví svém.

ku pravému jejímu vnnému právu a píjemím
se toho vna iní sám vším statkem svým, kterýž

má neb jmieti bude.

Mfežován a na okraji Zdenk z Valštejna5), misto-

držící.

106. Jan z Lipého a na Krumlov, najvyší

maršálek královstvie eského, i s erby svými a

budúcími potomky Hynkovi Jankovskému z Vla-

šim a na Slatin, erbóm a budúcím potomkóm
jeho své všecko právo, vrchnost i panstvie, kteréž

jsem jml na tvrzi Slatin, s dvorem, se vsí, též

<Ci na dom v Hostradicích, na vsi Skalici s dvo-

rem, na dvore v Lisanovic'xcK>
,

6
) s lidmi plat-

nými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s ro-

botami, s lesy, s rybníky, s sady, s lukami,

s pastvami a pastvišemi, s vodami tekutými i

netekutými, s platy, s poplatky, s vinohrady,

s desátky vinnými 7

), s oulehlemi, s pustinami,

ješto mé manstvie bylo, i na tom na všem, což

k tomu od staradávna píleželo a píleží a

v manství mém jest, nic nevymieujíc, s lukami,

s háji, s mlýny, s chrastinami, s potoky, s huny.

s lovy, ani co sob pozuostavujíc, erbóm a budú-

cím potomkóm svým, ve deky zemské vkládám

a vpisuji k jich pravému a svobodnému ddictví,

jmní, držení a ddinému užívaní.

107. Jan z Lipého a na Krumlov, najvyší f.24v.

maršálek království eského, i s erby svými a

budúcími potomky Hynkovi Jankovskému z Vla-

šim a na Slatin, erbóm a budúcím potomkóm

jeho sám od sebe i od svých erbuov svuoj vlastní

desátek všeliaký, kterýž jsem jml po vsi a grun-

tech vsi, eené Skalice, tak jako jsem sám ty

desátky držel a užíval, sám sob, erbóm i potom-

kóm svým práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie na tom nezachovávaje ani pozuostavuje, ve

*) V orig. mlýnym.
:
) Tak, opakováno, v originále.

3
) Bratr Jiíka z Olféova.

*) Za tím, va dalším ádku, nepetržené slovo práva.

5
) Tak v originále.

6
i Na okraji Jan z Žerotína.

7
) Touš rukou nad ádkem.



2 V l 1535 XXIV

k jich pravému a svobod

nmu ddictví, jmní, drženi .1 ddinému
\ ani.

I os. ipého a na Krumlov, najvyší

rálovstvie eského, \ s svými erb)

a budúcimi potomkj Francovi 1

) Hordan

bóm a budúcím potomkm jeh<

rchnost a panstvie, které jsem

jml na vsi Beranov, na vsi Hradlu, na vsi Puk-

- dvorem, na vsi pusté Petrovci

- kostelním podacím a pustu tvrsi v
1
) tej

'• ma lánj . s rolí, s lidmi

platnými i neplatnými, s rdi oranú i neoranú,

s horami, s doly, s robotami, s lesy, - háji, s sa-

dy, s chrastinami a s zarostlinami, s lukami,

štvišemi, s pustinami, s ekami,

> potoky, s potoinami, s vodami tekutými i ne-

tekutými, - rybníky, s rybnišemi, s hony, s lovy

ptaími i s zvierecími, s platy, poplatky, s užitky,

s požitky všeliakými, s mezemi, s hranicemi,

s mlýny, s mlýništi, ješto mé manstvie bylo, i na

tom na všem. což k tomu od staradávna píle-

želo a pileží a v manství mém jest. nic nevy-

mieujíc ani co sob, erlxim a budúcím potom-

kem svým pozuostavujíc, než to všecko ve deky

zemské vkládám a vpisuji k jich pravému, svo

bodnému ddictví, k jmní, k držení a ddiné-

mu užívaní.

109. Jan z Lipého a na Krumlov, najvyší

maršálek královstvie eského, i s erby svými a

budúcimi potomky Janovi Koberskému z Draha-

novic a na Bedrovicích, erbóm a budúcím potom-

km jeho své všecko právo, vrchnost i panstvie,

kteréž jsem jml natvrzi s dvorem a vsiBedrovi-

na vsi Zábudovicích, na vsi Troskotovicích,

na vsi Rokytné se dvorem i s kostelním podacím.

na pusté vsi Palekovicích, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranú. s sady. s lesy.

s mlýny, s háji, s chrastinami, rybníky i rybni-

šemi. s vodami tekutými i netekutými. s lukami.

s behy, s ekami, s hony. s lovy, s ižbami, vi-

nohrady a desátky vinnými. S platy, s poplatky,

s užitky a požitky, s mezemi, s hranicemi, s hor-

ním právem, s desátky obilnými, ješto mé man-

stvie bylo. i na tom na všem, což k tomu od sta-

radávna náleželo a pileží a v manství mém jest.

nic nevymieujíc ani co sob. erbóm a budúcím

potomkm pozuostavujíc, ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji k jich pravému a svobodnému d-
dictví, k jmní, držení a ddinému užívaní.-')

110. lan Lipého na Krumlov, najvyší f-25

lek královstvie eského, 1 - erb} svými a

budúcimi potomk) Volfovi Beránkovi z retin;

ee. erbóm .1 budúcím potomkm jeho své všecko

vrchnost i panstvie, kteréž jsem jml na

toti na vsi Pisece, s lidmi platnými 1 ne

platnými, s kostelním podacím, s roh oranú 1 ne

uranu, s lesy, s háji, s lukami, s pastvami, s pas

mi, - horami, S duly. S chrastinami, s ko
vinami, s hony, s lovy, s ižbami, s mezemi,

s hranicemi, s robotami, s užitky a požitky, se

všemi poplatky, s rybníky, s potoky, s rybní •>

mi. s vodami tekutými i stojatými, s mlýny,

s mlýnišemi, s pustinami, ješto mé manstvie

bylo, 1 na ti mi na všem, COŽ k tomu od stará

dávna píleželo a pileží a v manství mém jest,

nic nevymieujíc ani co sob a erbóm 1 potom-

km svým budúcím pozuostavujíc. to všecko ve

deky zemské vkládám a vpisuji k jich pravému

a svobodnému ddictví, k jmní, držení a ddi-
nému požívaní.

111. Jan Bule z Boitova na Hlochkovanech

na míst Filipa Prusinovského i na míst jiných

rukojmí, kteíž jsme za nebožtíka Rudolta z

Ebrharce*), po smrti jeho Janovi Beznickému

z Náchoda na Pucov a erbóm jeho tvrz a ves

Jinošov s kostelním podacím, s lidmi platnými i

neplatnými, s dvorem, s robotami, s rolí oranú

i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

s lesy, s háji, s chrastinami, s vodami tekúcími i

netekúcími, s rybníky, s rybnišemi, s mezemi,

s hranicemi, jak to zbožie od staradávna v sich

mezech a hranicích záleží a jest vymeno a vy-

mezeno, se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, tak jakž jsme to sami drželi a toho

po svrchupsaném nebožtíku Rudoltovi z Ebr-

harce'') užívali, nic sob tu nepozuostavujíc ani

zachovávajíc práva ani kterého vlastenstvie, to
6
)

všecko7
) ve deky zemské vkládáme a vpisujeme

ku pravému jich jmní, držení a ddinému uží-

vaní.

112. Matúš ze Zhoe i s svými erby a budúci-

mi potomky Janovi Peksovi, erbóm jeho, budú-

cím potomkóm své vlastní zbožie a ddictvie,

dvuor svuoj vlastní tu v zezhory*) v Holubov,

na kterémžto dvoe sedl otec muoj Jan, eený
Lhotský, se vším plným právem a jeho píslu-

šenstvím, s rolí oranú i neoranú, s lukr.mi,

s pastvami, s chrastinami, s horami, s doly,

s mezemi, s hranicemi i se vším píslušenstvím.

') ran opraveno tou: rukou z ar.

:
) v opraveno touš rukou z k.

3
) V pravém dolním rohu této strany jinou rukou, a to

obrácené, Jan z Pernštajna Jindichovi z Lomnice a er-

bóm. Tento list ml býti prvním listem složky (f. 21—24),

ale písa nepokraoval v rozepsaném vkladu, nýhr obrá-

til dvojlist a zaal tento vklad psáti znovu. (CSU. na f. 21.)

s
) V orig. Zebrharcze.
5
) V orig. Ze Brharcze.
a
) Za tím petržené slovo jsme.

") Za tím petržená slova úpln prodali a mocí listu

tol '

9
) Tak v orig. místo Zhoi.
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což k tomu dvoru od staradávna píslušelo a

písluší, se všemi užitky ;i požitky, kterýmiž

koli jmény jmenovány mohu býti, i s tmi dv-
ma loušky, kteí lesí ca ikovem pi Doubrav,
jeden s té strany k ikovu a druhý s té strany

od Zahrádky, i s tím kusem lesu, kterýž leží pod

Žabovem od hranic cheptovských, tak úpln a

docela, jakž jsem to sám držel a toho užíval, nic

sob na tom ani svým erbóm ani budúcím prá-

va ani kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani

zachovávajíc, než to všecko vkládám a vpisuji

ku pravému jejich jmní a ddinému užívaní.

f.25v. lil. Lukáš z Rudy i s erby svými Jiíkovi

Holubovi, bratru svému, ze Zhoe, a manželce

jeho a erbóm jeho své vlastní zboží a ddictví,

totižto puol dvora s sadem, s lukami a dva ryb-

níky, kteráž leží k hranicím bccskýni, s lesy,

s rolí oranú i neoranú. s horami, s doly, pas-

tvami, s pastvišemi, s vodami tekutými i nete-

kutými, s mezemi, s hranicemi, se vším plným

právem a píslušenstvím, jakž ten dvuor svrchu-

psaný i s tmi rybníky od staradávna v svých

mezech a hranicích záleží a jsú vymezena1
), a

již sob tu ani erbóm svým práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nezachovávaje ani pozuo-

stavuje, než tak, jakž jsem to sám držel a toho

požíval, to všecko ve deky vkládám a vpisuji ku

pravému jmní a ddinému jejich užívaní.

114. Václav z Kounic Marget z Vodník.

manželce své. puol tetího tisíce :/. uherských.

na zlat i na váze spravedlivých, na svém vlast-

ním a ddiném zboží, na mst Slavkov s jeho

vším píslušenstvím, což by mn tu píslušelo,

ev deky zemské vkládám a vpisuji k jejímu pra-

vému'"') vtrnému právu a toho vna sám*) se

píjemím iním vším statkem svým. kterýž ny-

ní mám neb jmieti budu.

Mežován a na okraji Zdenk z Valdštejna, místo-

držící.

115. Jan Kuna c Kuustátu, najímán markrab-

stvie moravského, na míst Bohuše, Marty a

Kateiny, sirotkuov po nebožtíkovi Bohušovi

Herinkovi z Slúpna pozuostalých, Voldichovi

Pepiskému c Rychmberka a erbóm jeho ves

Milešovice s dvorem, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s lesy. s háji.

s luhy, s chrastinami, s kovinami, s lovy, s ho-

ny, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i ne-

platnými, s robotami spravedlivými, s užitky i

se všemi poplatky, požitky, s behy, s rybníky,

s rybnišemi, s vodami tekutými i netekutými.

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakož to zbožie svrchupsané od staradáv-

na v svých mezech a hranicích záleží a jest vy-

mezeno, nic tu tm sirotkóm, erbóm a potom-

kóm4

) jich ani žádnému lovku práva, panstvie

ani kterého vlastenstvie nezachovávaje, tak ja-

kož jsme to sami drželi, to všecko ve deky zem-

ské vkládá a vpisuje k jich pravému jmní, drže-

ní a ddinému užívaní.

Mežován a na okraji Jan z Lipého.

') Tak v originále.

2
) Opraveno tou: rukou

s
) Touž rukou nad ádkem.

*) Za tím petržené slovo jeho.





KNIHA XXV. (XXI.) Z LET 1535-Í536





Kniha pana Jana z Lipého.]

i i. L<f. 1 1. l_éta Pán 1535, v pondlí po svaté Kun-

hut [13. záí ijjj] držán jest snm v mst
Brn skrze urozené pány, pana Jana Kunu z

Kunstátu na Lukov. hajtmana markrabství mo-

ravského, pana Jana z Lipého na Krumlov, naj-

vyšího maršálka království eského a najvyšího

komorníka markrabství moravského, pana Jana

Zajímae z Kunstátu na Tavíkovicích na miest

pana Jana staršího z Šternberka na Kvasících,

najvyšího sudího téhož markrabství, a urozené-

ho vládyku Otmara z Nepomuka, najvyšího pí-

sae zemského: na kterémž jsú sedli: duostojný

u Bože otec a pán, pan Stanislav, biskup olomúc-

ký, a urození páni, pan Albrecht z Lichtnburka

na Hostimi, pan Jindich Mezeícký z Lomnice

na Jemnici, pan Zdenk Zampach z Potnštajna

a v Xmikách, pan Jan z Ludanic na Veveí,

pan Vilím Mládenec z Miliína na Šumvald,
pan Václav z Boskovic na Letovicích, pan Je-

tich z Boskovic na Tebíi, pan Jan z Zerotína

na Strážnici, pan Václav Haugvic z Biskupic na

Bouzov, pan Jan z Kunovic na Brod Uher-

ském, podkomoí, pan Hynek Bilík z Kornic na

Veselí, pan Jan Šiška z Kúnic na Slavkov, a

z rytístva: Vilím z Víková na Cimburku. Cti-

bor Vranovský z Vranova na Zeleticích, Jan Ta-

víkovský z Tavíkovic na Polici. Zdenk Konický

z Švábenic, Petr Pražma z Bílkova na Leštné a

Jindich Beznický z Xáchoda na Dunajovi-

cích.

!. Iv. Vklad mlýna Rorhofu.

2. Purgmistr a rada msta Znojma, nynjší i

budúcí, Janovi z Pernštajna a na Helfenštajn,

erbóm a budúcím potomkóm jeho mlýn Rorhof,

kterýž leží pod Dyákovicemi na ece Dyji v mar-

krabství moravském, ten plat a vrchnost svú i to

všecko právo a spravedlivost, kteréž jsme jmli
na tom mlýn s jeho píslušenstvím podlé listu

slavné pamti pana markrabie Jošta, nic sob
ani budúcím potomkóm našim práva, panstvie

ani vlastenstvie nezachovávaje, než to všecko

ve deky zemské vkládáme a vpisujeme ku pravé-

mu jich jmní, držení a ddinému požívaní.

Vklad tvrze a vsi Herultic.

3. Mikuláš Herult 3 Herultic i s svými erby

Janovi z Lipého a na Krumlov, najvyšímu mar-

šálku královstvie eského a najvyšímu komorní-

ku markrabstvie moravského, a Janovi z Pern-

štajnana Helfenštajn, obíma spolu a erbóm jich

zboží své vlastnie a ddiné, totiž tvrz a ves //<•-

rulticc s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými

i neplatnými, s lukami, s pastvami, s pastvišt-

mi, s vodami tekutými i netekutými, s rybniše-

mi. s potoky, s háji, s lesy, s horami, s chrasti-

nami, s doly, s dolinami, pahrbky, s hony, s lovy,

s mezemi, s hranicemi, tak úpln, jakž to zbožie

svrchupsané od staradávna vymezeno jest a v

svých hranicích záleží, se vším plným právem
a panstvím i se vším píslušenstvím beze vší a

všeliaké výminky, jakž jsem to sám držel a toho

požíval, nic sob tu, erbóm ani potomkóm svým
práva, panstvie ani kterého vlastenstvie nepozuo-

stavujíc ani zachovávajíc, než to všecko ve deky

zemské jim vkládám a vpisuji ku pravému jich

jmní a ddinému požívaní.

Vklad rybníka Trutmanského.

4. Jiík z Lichtnštajna a z Nyklšpurku i s svý-

mi erby Janovi z Lipého a na Krumlov, najvy-

šímu maršálku královstvie eského, a erbóm je-

ho sám od sebe i od svých erbuov svuoj vlastní

a ddiný rybník, kterýž slov Trutmanský a

kterýž v trní manských gruntech jest, se vším

plným právem a panstvím, s požitky a užitky,

tak jak jsem toho rybníka svrchupsaného sám

v držení a v užívaní byl, nic sob tu ani erbóm
svým a budúcím potomkóm práva, panstvie ani

vlastenstvie nepozuostavuje, tak jakž jsem to

sám držel a užíval, to všecko ve deky zemské

vkládáni a vpisuji ku pravému jmní, držení a

ddinému požívaní.

Penesení práva od pana Jana z Pernštajna na

pana Jana z Lipého. najvyšího maršálka králov-

ství eského.

5. Jan z Pernštajna efc. všecko právo své, kte- f.2

réž jest mn a erbóm mým po nebožtíkovi panu

Vilímovi z Pernštajna, otci mém dobré pamti.

náleželo dáním krále Matyáše a Vladislava, Jich

Mtí, totižto k zámku pustému Rabštajnn, k m-
stu Ejvanicím 1

), k msteku Rouchovanóm a ke

všem, zejména tmto: k Litobraticím a k He-
man icím, k Dokovaném, a k rybníkem tmto:

k rybníku Litobratrskému, k rybníku Dokovan-

skému, penáším a pevodím tímto vkladem to

právo v tomto listu psané na pana Jana z Lipé-

ho, najvyšího maršálka královstvie eského a

najvyšího komorníka markrabstvie moravského,

a jeho erby a jim to ve deky zemské vpisuji ku

pravému jejich ddinému držení a užívaní.

') V orig. Ejvanicích.
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f.2%.

Vklad spolku Volfkanga Hordara z Puklic

vložen na nauenu panské.

t>. Hordar : Puklic pijímám na pravj

ga Hordara s Puklic, otce svého,

- Puklice a zu-s Puklice se vším jejich pí
slušenstvím i na to na všecko, což jmám aneh

ješt jmieti budu.

Vklad tvrze Bohutic k ddictví

7. Jan s Lipého a na Krumlov, najvyší mar-

šálek královstvie eského, i - erb} svými a budú-

cími potomky Janovi Kusému a Mukodél, erbóm

a budúcím potomkóra jeho své všecko právo,

v i vrchnost, které; jsem jml, totiž. na

lohuticich, na vsi s dvorem, na vsi Ledci,

/dozicích , na pusté vsi Vlí Ke. na pusté

vsi v Palekovicich, s lidmi platnými i neplatnj

nu. s dvory, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvištmi, s horami1
), s doly,

s lesy, s háji, s chrastinami, s lovy, s hony. s iž

bami, s mezemi, s hranicemi, s robotami, s užit-

ky, požitky i všemi poplatky, s ekami. > behy,

s rybníky, s rybnišemi, s potoky, s vodami te-

kutými i stojatými, s jezery, s sady. s mlýny,

s mlýnišemi, - pustinami, s vinohrady, s horním

právem, ješto m manstvie bylo, i na tom na

všem, což k tomu od staradávna pílež.elo a pi-

lezl a v manství mém bylo, nic nevymieujíc ani

b, erbóm a budúcím potomkóm svým ne-

ppzuostavujíc, než to všecko ve deky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému a svobodnému
jich k jmní, držení a ddinému požívaní.

Vklad ddictvie zámku a msta Jemnice.

8. My Ferdynand, z božie milosti ímský král,

rozmnožitel íše, uherský, eský.

dalmatský, charvatský etc. král. infant v Hyšpa-

ní, arciknieže rakúské. markrabie moravský, lu-

cemburské a slezské knieže a lužický markrabie.

oznamujem tímto listem všem. jakož urozený

Jindich Mezícký c Lomnice, vrný náš milý,

z jistých summách a zápisích od pedkuov na-

šich, králuov eských a markrabí moravských.

zámek a msto Jemnici má a toho z' drcení jest,

prošeni jsme od svrchupsaného Jindicha Mez-
íckého, abychom jemu i ddicóm jeho týž zámek
a msto Jemnici se vším a všeliakým jich píslu-

šenstvím A- ddictví milostiv dáti ráili. K je-

hožto prosb jsúce naklonni a znajíce jeho, Jin-

dicha Mezíckého, vrné, platné i užitené služ-

by, kteréž pedkcmi našim, králi Vladislavovi a

králi Ludvíkovi slavných pamtí, i nám také inil

a ješt initi nepestává, a tím pilnji, volnji aby

napotom nám je initi a sloužiti mohl, s dobrým
rozmyslem, s rad vrných našich milých, naším

jistým vdomím, mocí královskú v ("'echách a ja-

kožto markrabie moravský nahoe psaní zámek

a msto Jemnici ^e všemi duochody a puožitkj i

se vším .i všeliakým jejich píslušenstvím krom
hor o všech kovuov slatých a stíbrných, kteíž

by se na týmž panství jemnickým najíti mohli.

svrchupsanému Jindichovi Mesickému, ddi
cóm a budúcím jeho k pravému ddictví jsme

dáti ráili a tímto listem dokonale dáváme, chtie

ce tomu konen, aby on, Jindich Mezícký, sd
dici a s budúcími svými týž zámek a msto Jem-

nici --e \ sím a všeliakým jejich píslušenstvím

krom již jmenovaných hor a všech kovuov zla-

tých a stiebrných, kteréž by se na témž panství

jemnickém najíti mohly, držel i toho užívati

mohl a moc jml. nic mén. než jako jiní obyva-

telé markrabstvie moravského svých ddiných
Statkuov užívati a s nimi initi mohu a moc mají,

bu z práva neb z obyeje. Ik-z zmatkuov a \sí

odpornosti i pekážky všelikterakých lidí. Protož

pikazujem hajtmanu a najvyšímu komorníku a

sudímu desk zemských markrabstvie moravské-

ho, nynjším i budúcím. vrným našim milým.

abyste, když koli od asto psaného Jindicha

Mezíckého, ddicuov neb Dudácích jeho za to

požádáni budete, jemu svrchu dotený zámek a

msto Jemnici se vším píslušenstvím, jakž na-

hoe doteno, ve deky zemské i s listem tímto

vložiti a vepsati rozkázali bez zmatku a všeliaké

odpornosti. A kdož by tento list s asto psaného

Jindicha Mezíckého, ddicuov neb budúcích

jeho dobru a svobodnu vuolí jml, ten a takový

má jmieti plnu moc a právo všech vcí v tomto

listu položených a vepsaných. Tomu na svdomí
peet naši královskú k listu tomuto pivsiti jsme

rozkázali. Dán v Vídni v sobotu po pamatování

Vstoupení Pána Krista na nebe/-'/, kvtna /.i.?.?/,

léta božieho tisícího ptistého XXXIII a králov-

ství našich ímského tetího a jiných sedmého.

Ferdinandus.

Vidit Johannes Phlug de Robensstayn,

supremus regni Boemie cancellarius.

Tohoto listu k vložení poslové ke dekám dáni

od pana Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana mar-

krabství moravského, pan Jindich z Lichtnbur-

ka, pan Vilím Kuna z Kunstátu. 2

)

L9. L,éta Pán 1536. v pondlí po nedli dru-

hé v post [13. bezna 1536] držán jest snm v . 3

mst Brn skrze urozené pány, pana Jana Ku-

ny z Kunstátu na Lukov, hajtmana, pana Jana

z Lipého na Krumlov, najvyšího maršálka krá-

lovství eského a najvyšího komorníka, pana Do-

beše z Boskovic na Rosicích na míst pana Jana

') Opraveno touž rukou 2 hory. ) Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od podpisu králova a kaní
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staršího z Šternberka na Kvasících, najvyšího

sudího markrabství moravského, a urozeného

vládyku Otmara z Nepomuka, najvyšího písae

zemského; na kterémž sou sedli: duostojný u

Bože otec a pán, pan Stanislav, biskup olomúcký,

a urození páni, pan Hynek Bruntálský z
1
) Vrbna,

pan Albrecht z Lichtnburka na Hostimi. pan Jin-

dich Mezeícký z Lomnice na Jemnici, pan Jan

Osovský z Doubravice na Hrotovicích, pan Jan

Zajíma z Kunstátu na Tavíkovicích, pan Václav

z Boskovic na Létavicích, pan Puota z Ludanic

na Rokytnici, pan Jan Jetich z Boskovic na Te-
bíi, pan Jan z Kunovic na Brod Uherském,

podkomoí, pan Jan Šiška z Kounic na Slavko-

v, a z rytístva: Vilím z Víková na Cimburku,

Ctibor z Vranova na Zeleticích, Zdenk Konický

z Švábenic na Moštnici, Jindich Beznický z

Xáchoda na Dunajovicích a Petr Pražma z Bíl-

kova na Leštné.

Vklad spolku Anny z Tavíkovic, kde pijímá

Jindicha Beznického a syna jeho.

10. .-Juna z Tavíkovic Jindicha Beznického z

Xáchoda, syna svého, a Frydrycha z Náchoda,

vnuka svého, pijímám na pravý a jednostajný

spolek na VHP XL si., kteréž dekami zemskými

na Beznikn a Kuroslepech od nebožtíka Oldicha

z Xáchoda, manžela svého, zapsané mám. i na to

na všecko, což kde mám aneb jmieti budu.

f.3v. Vklad spolku Jaroslavovi z Doubravice.

11. Mandalena z Mírová Jaroslava Osovského

z Dúbravice, manžela svého, pijímám na pravý

spolek statku svého okaeckého, na tvrz, dvuor

a ves Okarec, na ves Pyšelo, na ves pustu Byán-
ky 1

) a dvuor pustý a na ty lidi ve vsi Hartvíkovi-

cích, což tu mám, i na to na všecko, což k tej tvr-

zi a všem svrchupsaným písluší, i na to na

všecko, což mám neb jmieti budu. krom tí set

zlatých, ty sob na tom statku svrchu doteném
pozuostavuji, abych to za živnosti své dáti aneb

po smrti odkázati mohla, komuž by mi se zdálo

a líbilo.

Petrhán a na okraji Vymazán na poruení Jich Mtí

pán soudci a piznání a povolení její a pod tím touž

nikou Vojtch z Pernštejna.

Poruenstvie Mikuláše Batelovského.

12. Mikuláš Batelovský z Prostého Milu z Bru-

movic, manželku svú, iním mocnu porunicí die-

tek i všeho statku svého, kterýž mám neb jmieti

budu.

Vklad tvrze Urbane.
13. Jan Houska z Zahrádky i s svými erby

Jetichovi Dobrovodskému z Dobré Vody a er-

bóm jeho své v!a>tní zboží a ddictví, totižto tvrz

Urbanci a ves s lidmi svými, kteréž tu mám,
s dvorem poplužným, S pivovarem, též s mlýnem
a s polovicí eky pode mlýnem Stykovým a ves

svú Chvalkovice s jejím píslušenstvím, též ves

svú Mutišov s lidmi svými, kteréž tu mám, i

s poustkami a s jejím píslušenstvím, také

svú celu Nmíce se vším jejím píslušenstvím,

k tomu platu roního ve vsi Blovicích na lánu

Koušovském dva a tyidceti groši vídenských a

dv slepice a robotu, s rolí oranú i neoranú, s In-

kami, s pustotinami, s zákopami, s pastvami, s

pastvišemi, s doly, s horami, s lesy, s háji. s ko-
vinami. s ižbami, s lovy, s hony, s mezemi,
s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými, s ku-

ry, s ospy, s robotami, s užitky a požitky i se vše-

mi poplatky, s rybníky. 3 rybnišemi, s potoky,

s struhami, s vodami tekutými i netekutými. s

mlýny, s mlýnišemi i se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, tak jakož to zbožie

svrchupsané a ddictvie, a zvlášt sama jedna

každá ves od staradávna v svých mezech a li ra-

nících záleží a vymezena jest, nic tu sob ani er-

bóm svým a potomkóm budúcím práva, panstvie

ani vlastenstvie nezachovávaje ani pozuostavuje

žádného, tak jakž jsem to zbožie a ddictví sám
držel a požíval, to všecko ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému jmní, držení a ddi-
nému užívaní.

Mežován a na okraji Jan (zl 3
) 2crotína.

Vklad puol dvora Raic.

14. Martin Mátl z Jemnice i s svými potomky

Jindichovi Mezíckmu z Pomníce a erbóm jeho

své vlastní zboží a ddictvie, totižto puol dvora

Raic s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s lesy, s chrastinami, s kovi-

nami, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hra-

nicemi, s robotami, s užitky, s požitky i se vše-

mi poplatky a s pti rybníky, a tak se vším plným

právem a píslušenstvím, jakž toho puol dvoru

svrchupsaného od staradávna v svých mezech

všecko zvlášt záleží a jsú
A

l vymezena, nic sob
ani svým potomkóm tu víc práva nepozuostavu-

jíc. než tak. jak jsem to sám držel, ve deky zem-

ské vkládá a vpisuje k jich pravému jmní, drže-

ní a ddinému užívaní.

Vklad tí 5
) díl Mezíí pana Václava a pana f.4

Ladslava a pana Zdenka6
) z Lomnice.

15. Zdenk Mezícký z Pomníce Janovi z Pern-

štajna. erbóm a budúcím potomkóm jeho zbožie

své vlastní a ddiné, totiž díl svuoj všecek, kte-

rýž mi se dostal po otci mém'), nebožtíku panu

') tál touž rukou nad ádkem a ý opraveno z al

2
) Tak v orig. místo správného íánky.

') .V. !>,-> pedložka z splynula s následujícím Z.

*) Toto a další slovo tak v originále.

5
) Opraveno touž rukou ze dvú.

6
) Slova a pana Zdenka jsou napsána dodaten na

druhém ádku ped slovy z Lomnice.

') Za tím petržená slova panem Janem.
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hajtmanu mar-

. ie mora\ skéhi Lom-

il ,iu i mých,

stnlúvy, které; jsem

> nimi sdlal, dosi is misteru,

n tu spolu s nimi náleželo, s polo\

stolního podacíhi

stelníra podacím, ves Besice, ves Kusku. ves

Lhoti

stelním podacím, v*s Hrbov,

ves Rudvikov, ves \
"<>-

ii svatého Petra ko-

stelního podacího, v. v Fasové u svatého1
) Vá-

kostelního podacího, v Hoích s

mi podacím, :• Pavlové s kostelním podá-

- kostelním podacím, s dvory,

s r« >1 i uran i neoranú, s litími platnými i ne

mi, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, -

li tekutými i netekutými, s jezery, s rybní-

ky, s rybnišemi, - mlýny, s mlýnišemi, s potoky,

- lesy, s háji, s chrastinami, s horami, s doly,

s dolinami, s pahrbky, s hony, - lovy, s mezemi,

s hranicemi, tak úpln, jakož to svrchupsané zbo-

ží od staradávna jest vymeno a v svých hrani-

cích záleží, i s jinými všemi duochody. kterýmiž

se koli jmény jmenovati mohu, kteíž k dílóm

svrchupsaným zámku a msta Mezíí i |s] jinými

všemi, kteréž nahoe jmenovány jsú, píslušeli a

písluší, tak jakž jsem ten díl svuoj i jiné díly,

kteíž mi se od pán bratí mých zpuosobem

svrchupsaným dostali, držel a toho požíval, nic

sob tu ani erbóm a budúcím potomkóm svým

práva, panstvie ani kterého vlastenství nepozuo-

stavuje ani zachovávaje, než to všecko ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní, a kdež by nám.

svrchupsaným Zdekovi. Václavovi a Ladslavo-

vi. to svrchupsané zboží ve dekách svdilo, to

tímto vkladem moíme a toho se odiekáme.

Vklad dílu nebožtíka pana Vilíma z Lomnice na

zámku Mezíí od rukojmí.

16. Jindich, Václav, Jan. Vladislav, Zdenek,

bratí vlastní Mezítí z Lomnice, a Vilím'") Va-

leky z Mírová na míst Anežky z Lomnice, po-

zuostalé dcery nebožtíka Vilíma Mezíckého z

Lomnice. Janovi z Pernšlajna a erbóm jeho ku

pravému ddictví své vlastní a ddiné zboží, díl

svuoj všecek, kterýž mi se dostal po nebožtík<>z r
i

panu Janovi z Lomnice a na Mezíí, hajtmanu

markrabstvie moravského, otci mém dobré pam-
ti, totižto na zámku Mezíí i s mstem . což mi

tu spolu s bratími mými náleželo, s dílem ko-

stelního podacího, msteko Tasov s dílem ko-

stlního podacího, msteko Veselí s kostelním

podacím, ves Jabloové, ves Rohy, ves Oslava,

s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplat-

nými, s luk. tnu. pastvami, s pastvišemi, s voda-

mi tekutými i netekutými, - jezery, s rybníky,

s rybnišemi, s potoky, s lesy, s háji, s chrasti

námi. - horami, S doly, S dolinami, s pahrbky,

s hony, s lovy, s mezemi, s hranicemi, tak úpln,

jak to svrchupsané zboží od staradávna jest vy-

mezeno a v svých hranicích záleží, i s jinými 1-4 v.

všemi duochody. kterýmiž se koli jmény jmeno-

vati mohu, kteréž k dílu mému, což mn na tom

zámku a mst náleželo,1
) píslušelo a písluší, i

s jinými mstek] a všemi, kteréž nahoe jmeno-

vány jsú, tak jak sem ten díl SVUOJ držel a toho

požíval, nic sob tu ani erbóm svým práva, pan

st\ ie ani kterého vlastenstvie nepozuostavuje ani

zachovávaje, než to všecko ve deky zemské vklá

dám a vpisuji ku pravému jich jmní, držení a

ddinému požívaní, a kdež by to zboží svrchu-

psané nám ve dekách svdilo, to tímto vkladem

moíme a toho se odiekáme.

Vklad dílu pán Janova na Mezíi.
17. Jan Mezícký z Lomnice Janovi z Pern-

štajna a na Helfenštajn, erbóm a budúcím po-

tomkóm jeho zbožie své vlastní a dédictvie, totiž-

to di! svuoj všecek na zámku i na mst Mezíí.
kterýž mi se po nebožtíku panu otci mém na

témž zámku a mst Mezíí dostal, i s šestým

dílem kostelního podacího, í Blechu, mlynáem
pod 'Losovém, což. mi tu na nm na díl muoj ná-

leželo, i s kostelním podacím, kteréž mi na díl

muoj v Tasov fu/ svatého Petra i u svatého Vá-

clava naležely, a msteko Radostín, KrásinVes,

Telekovves, Budce ves, Oujezd ves, I 'olší ves, Ky-

jov ves, Bítoviceves, s rolí oranú i neoranú, s lidmi

platnými i neplatnými, s lukami a s pastvami, s pas-

tvišemi, s vodami tekutými i netekutými, s jeze-

ry, s mlýny, s mlýnišemi, s rybníky, s rybniše-

mi, s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami, s hora-

mi, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony, s lovy,

s mezemi, s hranicemi, tak úpln, jakož to zbožie

od staradávna vymezeno jest a v svých hrani-

cích záleží, se vším plným právem a panstvím, a

tak, jakž mi jest se ten díl na zámku a mst Me-

zeíí, na všech, rybnících a lesích, lukách a všech

jiných duochodech s tím vším píslušenstvím be-

ze vší a všeliaké výminky dostal a jak sem to

sám držel a toho požíval, nic sob tu, erbóm ani

potomkóm svým práva, panstvie ani kterého

vlastenstvie nepozuostavuje ani zachovávaje, než

to všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku

pravému jich jmní, drženi a ddinému požívaní.

') Za tím nepetržená slova u svatého.
3
) Za tím petržená s!oz'a z Yíckova.

3
) Za tím petržená slova k dil[u].
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Vklad Lešanovic.

18. Jindich 3 Lichtnburka na Bitové Jindi-

chovi Lechvickému z Zástizl na Žiroticích, er-

bm a budúcím jelio své vlastni zboží a ddictvie,

ves pustu Lešanovice s rolí oranú i neoranú,

? inžemi, s platy, s užitky, s poplatky, s Inkami,

s lesem, s chrastinami, s vodami tekutými i nete-

kutými i s jiným se vším panstvím a píslušen-

stvím, což k tej vsi od staradávna píslušelo, s me-

zemi, s hranicemi, jakož to zboží v svých mezech

a hranicích záleží od starodávna a jsú
1

) vymeze-

na, tak jakž jsem to sám držel a pedkové moji,

nic sob tu ani erbóm svým a budúcím na tom

žádného práva a vlastenstvie nezachovávaje ani

pozuostavuje, to všecko vkládám a vpisuji k jm-
ní, držení a ddinému požívaní.

Vno paní Doroty z Heraltovic.

19. Petr z Kounic Dorot z Heraltovic, man-

želce svj. na svém vlastním a ddiném zboží,

na vsi Ckenovicích, tisíc zlatých ervených uher-

ských dobrých vna jejího vkládám a vpisuji ku

pravému jejímu vnnému právu a píjemím se

toho vna sám iním se vším statkem svým, kte-

rýž mám neb jmieti budu. a k tomu své povolení

dávám, aby z tej -vsi Chenovic svrchupsaná man-

želka má po smrti mej do stavit svho promnni
od erbuov mých i od poruníkuov splacována ne-

byla.

Mežován a na okraji Zacharyáš z Hradce.

f.5 Vklad lánu ve vsi pusté Martinikách.

20. Václav z Babic Bohušovi Hrubickétnu

z echtína a na 1'ponšicích a erbóm jeho svuoj

vlastní a ddiný lán ve vsi pusté Martinikách

se vším plným právem a panstvím a jeho píslu-

šenstvím, s lesy. s háji, s chrastinami, s Inkami,

s rolí oranú i neoranú, s pastvami, s pastvišemi.

s poplatky i se všemi užitky a požitky, kterýmiž

by kolivk jmény jmenovány býti mohly, s lovy,

s hony, s mezemi, s hranicemi, kterakž kolivk

ten lán a to ddictvie v svých mezech a hranicích

od staradávna záleží a jest vymezeno, a tak, jakž

jsem to sám držel a požíval i pedkové moji, nic

sob tu ani erbóm svým práva, panstvie ani kte-

rého vlastenstvie nepozuostavuje ani zachovávaje,

to všecko vkládám a vpisuji ku pravému jmní.

držení a ddinému požívaní.

Vklad vsi Vlasatic.

21. My Ferdynaud, z božie milosti ímský
král. po všecky asy rozmnožitel íše a uherský.

eský, dalmatský. charvatský etc. král, infant v

Hyšpaní, arciknieže rakúské a markrabie mo-
ravský-, lucemburské a slezské knieže a lužickv

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem,

jakožto jsme v jisté summ zámek nás Kounice

s jeho píslušenstvím statenému Jiíkovi Zabko-

vi z Limberku, místokancléi našemu v králov-

ství eském, vrnému milému, zapsati a zastaviti

ráili, kdež znajíc zvláštní pilnú potebu naši a

vzhlédše na ustaviné platné a vrné služby téhož

Jiíka Zabky, kteréž pedkóm našim, králóm

eským, inil a nám podnes initi nepestává, pro-

tož s dobrým rozmyslem, naším jistým vdomím,
s rad vrných našich milých, mocí královskú v

echách, jakožto markrabie moravský svrchupsa

nému Jiíkovi Žabkovi, erbóm i budúcím potom-

kóm jeho prodali jsme a mocí listu tohoto pro-

dáváme své vlastní zboží a ddictvie, totiž iví.

eenú Vlasatice, s kostelním podacím, s dvorem

a se všemi dobytky, s svrchky, což k tomu dv< >ru

náleží, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí ora-

nú i neoranú, s robotami, s desátky obilnými vla-

satickým,") drnholtským a puklanským i skop-

ním, s Inkami, s pastvami, s pastvištmi, s meze-

mi, s hranicemi i se všemi pustotinami od drn-

holckých gruntuov k Dyji i za Evani a tady

okolo rybník vlasatických až do Vlasatic píle-

žících. kde prvé vsi za staradávna bývaly, i s tím

rybnišem pod Lcnovským rybníkem, také s ryb-

níky, zejména: Lenovským. Novým, Berdem.

Kížem, Šlojíem, s potoky, s ekami i s tou pi-

kopou vody vedení od Pohoelic na rybník Le-

novský, a k tomu s tou spravedlností, kdež uroze-

ný Jan z Pernštajua s ddici a potomky svými na

tarasy s svrchu jmenovaných rybníkuov a k ji-

ným potebám podlé smlúvy dívie dávati mají a

povinni jsú, i se vším plným právem, panstvím a

všeliakým píslušenstvím, jakž od starodávna k

klášteru kouuickému píslušelo, nic tu sob, ddi-

cem a budúcím potomkóm našim, králóm eským
a markrabím moravským, práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nezachovávaje, než to jsme

všecko svrchupsanému Jiíkovi Žabkovi a erbóm

jeho z milosti naší královské za tyi tisíce kop

grošuov eských, za každú kopu šestdesáte groši

eských a za groš sedm penz bílých poítajíc,

prodali ku pravému ddictví, svobodné a nezá-

vadné, kteréžto tyi tisíce kop groši svrchu do-

tených na hotových penzích zúplna jsme zapla-

cené pijali. A tu ves Vlasatice se vším píslu-

šenstvím, jak se svrchu píše, máme již dote-

ným Jiíkovi Žabkovi, erbóm jeho, když najprvé

deky v Brn otevíny budu, ve deky vepsati a

vložiti, a svdilo-li by prvé komu ve dekách, to

z desk vypsati a vymazati a po dekách vložení

plná ti léta spravovati a osvobozovovati od kaž- f.5 v.

dého lovka duchovního i svtského, kdož by to

*) Toto a další slovo tak v originále. 2
) Za m jest ješt petržené
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svrchupsané právem zemským nakl na

všem neb na díle; a zvlášt jim slovem naším

královským piriekati ráíme za ssutí tak, aby

oni, kupitelé naši svrchupsani, vžd} pi tom /.bo-

ží, jakž se svrchu píše, beze všeho umenšení a

všeliakých zmatkuov zuostali a toho všeho uží-

vati mohli i moc jmli, nic mén, než jako jiní

obyvatelé markrabstvie moravského svých ddi-
ných statkuov1) užívají a s nimi uiniti mohu a

moc mají, bud z práva neb / obyeje. A toto naše

jemu, Jiíkovi Zabkovi, a erbóm jeho tej vsi - je

jmi píslušenstvím, jak;- se svrchu píše, od zám-

ku a kláštera kounického odprodání má býti bse

my a škody tm sápisóm, kteréž prvé na-

. h sámku (i kláštera kounického spolu s tou

jiným statkem k témuž klášteru píslušejí-

cím') jmá; nes, když bychom my, ddici a po-

tomci naši, králi eští a markrabie moravští,*)

ití tch lei v sápisich položených sámek a

r kounický s jeho píslušenstvím sose vy-

platiti chtli, máme a povinni budem jim tu

summu v zápisích našich položenu beze všeho a

všeliakého vyražovánie zúplna dáti a v moc jich

položiti, a oni, pijmúc summu svú a postoupíc

nám Kounic s jiným statkem píslušejícím, ped-

se tej vsi svrchupsanej Vlasatic s rybníky a s je-

jím vším a všeliakým píslušenstvím podlé tohoto

našeho jim prodaje v ddiném drcení o užívaní

suostati mají. Proto pikazujeme hajtmanu. naj-

vyšimu komorníku a sudímu téhož markrabstvie,

nynjším i budúcím. vrným našim milým, když

koli od svrchupsaného Jiíka Zabky, erbuov neb

budúcích jeho za to požádáni budete, abyste je-

mu svrchu dotenu ves se vším píslušenstvím,

jakž nahoe psáno jest, ve deky zemské i s listem

tímto vložiti a vepsati rozkázali, a to beze všech

výmluv a všeliakých odporností. A kdož by tento

list jml s dobru a svobodnu vuolí asto psaného

Jiíka Zabky neb erbuov jeho, ten má a jmieti

bude tuž plnu moc a právo ke všem vcem v tom
listu položeným a zapsaným, tak jako on sám a

erbové jeho. Tomu na svdomí peet naši krá-

lovskú k listu tomuto pivsiti jsme rozkázali.

Dán v Vídni v pondlí den svatého Mikuláše

[6. prosince 1535], léta božieho tisícího ptistého

titeátého pátého, království našich ímského pá-

tého, uherského devátého a eského desátého.

Ferdynandus.

Vidit Johannes de Robensstayn etc,

supremus regni Boemie cancellarius.

Tohoto vkladu poslové ke dekám dáni od pa-

na Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana markrab-

stvie moravského, pan Hynek z Vrbna a pan lan

K< iunic.*)

1 ie< irgius I .ogssan, ')

Vklad vsi Kupaovic.

22. Proek starší s Zástisl no Ždánicích, 7.yg

innnd Valeky s Mírová o no Miroslavy, Jan Ku-

sý " Mukodl na Bohuticích, mocní poruníci i

nápadníci stolku po neboitiku Jindichovi Lech-

vickém suostalého, Jiíkovi Zabkovi s Litnberku

na Kounících, krále
I M 1 1 rad a místokancléi

královstvie eského, a erbóm jeho ves, eenú Ku-

paovice, léící pod Pravlovem, se vším jejím

panstvím a píslušenstvím a právem ddiným,
tak jakž ta ves od staradávna v svých mezech a

hranicích vymena a vymezena jest a jakž jest

ji nebožtík Jindich Lechvický držel a požíval,

- lidmi platnými i neplatnými, s mlýnem, s rolí

oranú i neoranú, S Inkami, s pastvami, s pastvi-

šemi, s horami, s dolinami, s vrbinami, s chrasti-

nami, s ekami, s potoky, s vodami tekutými i ne-

tekutými i se všemi a všeliakými poplatky a u-

žitky a se vším panstvím a tej vsi píslušenstvím,

tak jakž ta ves od staradávna v svých mezech a

hranicích záleží a vymena jest. nic sob tu ani

erbóm Jindicha Lechvického práva, panstvie

ani kterého vlastenstvie* na tom nezachovávajíc a

nepozuostavujíc, to všecko vkládáme a vpisujem
ku pravému ddictví, jmní, držení a ddinému
požívaní.

Vklad vsi Prštic.

23. Hynek Lechvický s Zástisl i s svými erby

Jiíkovi Zabkovi ~ Limbcrku, krále JMti rad a

místokancléi královstvie eského, a erbéim jeho

své vlastní a ddiné zbožie, tvrc a ves Prštice a

ves pustu Modiky a re z'si Tikovicích, což tu

mám. s kostelním podacím, s dvorem poplužním,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

- pastvišemi, s horami, s lesy, s háji, s luhy,

s chrastinami, S kovinami, s lovy, s hony, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i

neplatnými, s robotami, s užitky a s požitky i se

všemi poplatky, s ekami, s behy, s rybníky,

s rybništmi, s potoky tekúcími i netekúcími,

s mlýny, s mlýnišemi i se vším plným právem.

panstvím a píslušenstvím, jakž to svrchupsané

zbožie v sich mezech a hranicích záleží a od sta-

radávna vymena6

) jest, nic sob tu ani erbéim

svým a potomkóm práva, panstvie ani kterého

vlastenstvie nepozuostavujíc ani zachovávajíc.

než to všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji

k jich pravému jmní, držení a ddinému uží-

vaní.

f.6

') s opraveno touž rukou se z.

*) í" orig. píslušejícímu.

-) ští opraveno touž rukou ze ský.

*) Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od pod-

pisu králova a kancléova
5
) Tento podpis jest v orig. pod zápisem o poslech.

°) Tak v originále.
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Vklad tvrze a vsi pusté Mezilesic.

24. Jan a Václav, bratí vlastní s Kounic na

Slavkov, Janovi a Jindichovi, bratím vlastním

Mouínovským z Mezilesic na Hostrádkách, a

jejich erbóm své vlastní a ddiné zbožie, totižto

tvrz a ves pustu Mezilesice s jejím se vším pí-

slušenstvím, s horami, s lesy, s háji, s rybníky,

s rybnišemi, s lukami, s pastvami, s pastvištmi,

s mezemi, s hranicemi a s tím se vším, tak jakž

jsme to sami od staradávna drželi a požívali, nic

sob tu ani erbóm svým práva, panstvie ani kte-

rého vlastenstvie na tom nezachovávajíc a nepo-

zuostavujíc, to všecko ku pravému ddieství, jm-
ní a ddinému držení vkládáme a vpisujem.

Nauení panské o vklad Plumluovek.

25. Nauení panské Ctiborovi z Vranova, Ji-

íkovi Tetaurovi na míst pana Jana staršího

z Šternberka, Prokopa z Odrad, a Prokovi
mladšímu z Zástizl dané: Ponvadž Herali z

Zóstizl jakožto erb po Hemanovi z Zástizl,

otci svém, zitostalý zapsal se ves pustli Plum-

luovky jim ve deky zemské vložiti a ped zmože-

ním tej vsi do desk umel jest a Proek, strýc

uajbližší Heralt, Jana Proka, sirotka po He-
raltovi zaostalého, i s statkem jeho v držení má
a jest i nápadníkem statku, neuchoval-li by Buoh
toho sirotka, aby hned Proek pi odevení desk

na míst téhož sirotka Plumluovky panu Janovi

staršímu z Šternberka, Ctiborovi z Vranova, Ji-

íkovi z Tetova, Prokopovi z Odrad ve deky

zemské, jakž zápis Heralta ukazuje, vložil.

26. Proek mladší z Zástizl a na Miloticích

na míst Jana Proka z Zástizl, strýce svého,

sirotka po Heraltovi z Zástizl, strýci mém, zao-

stalého, na nauení panské Janovi staršímu z

Šternberka na Kvasících, najvyšímu sudímu

markrabství moravského, Jiíkovi Tetaurovi z

Tetova a na Zlín, Prokopovi z Odrad na Milo-

nicích, Stiborovi z Vranova na Želeticích ves

pustu Plumluovky s dvorem poplužným, s rolí

oranú i neoranú, s užitky, s poplatky, s vodami

tekutými i netekutými, s potoky, s rybníky, s vi-

nohrady, s desátky vinními z tch vinohraduov,

s mlýny, s mlýnišemi, s lesy, s háji, s chrastina-

mi, s lukami, s trávníky, s pastvami, s pastvi

-

šemi, s doly i se vším jiným píslušenstvím, kte-

rýmiž kol i jmény muož se jmenovati, což k tej

vsi Plumluovkám od staradávna píslušelo a pí-

sluší, s mezemi i s hranicemi, jakž ta ves svrchu-

psaná v svých mezech a hranicích záleží od sta-

radávna a jest vymezena, tak jakž jest to nebož-

tík Heman z Zástizl, otec Heralt a dd Jana

Proka, i pedkové jeho, držel, nic tu sob ani

Janovi Prokovi a erbóm a budúcim potomkem
na tej vsi práva, panstvie ani žádného vlasten-

stvie nezachovávaje ani pozuostavuje, to všecku

ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému
jejich jmní, držení a ddinému užívaní.

Mešován a na okraji Jan z Lipého.

27. Jan starší z Šternberka a na Kvasících, f.6v.

najvyší sudí markrabstvie moravského, Ctibor

z \'ranová a na Želeticích, Jiík Tetaur z Tetova

a na Zlín, Prokop z Odrad na Milonicích Ja-

novi z Doubravky a z Hradišt na Blanšt a je-

ho erbóm své vlastní zboží a ddictvie, ves Plum-
luovky, na tento as pustu, s horami, s desátky

vinními, s rolí oranú i neoranú. s lukami, pas-

tvami, s pastvišemi. s horami, s doly, s lesy,

s háji, s chrastinami, s kovinami, s lovy, s ho-

ny, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s užitky i

požitky i se všemi poplatky, s rybníkem, s ryb-

nišemi, s potoky tekúcími i netekutými i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakž

to zboží od staradávna v svých mezech ve všech

i v každé zvlášt záleží a jsú
1
) vymezena, nic

sob ani erbóm svým práva, panstvie ani kterého

vlastenstvie nezachovávaje, tak jakž jsme to sa-

mi drželi, to všecko vkládáme a vpisujem ku

pravému ddictví, jmní, držení a ddinému
požívaní.

Vklad Dražvek.
28. Zdenk z Zástizl, erb po Mikulášovi z Zá-

stizll] zu ostaly, Stiborovi z Vranova a na Žele-

ticích své vlastní zbožie a ddictvie. totižto m-
steko Dražuovky s lidmi platnými i neplatnými.

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s lesy, s háji,

s rybníky, s rybnišemi, s mlýny, s mlýnišemi,

s vodami tekutými i netekutými, s pastvami,

s pastvišemi, s vinohrady, s desátky vinnými

i s jejich se vším píslušenstvím, kterými kolivk

jmény") jmenovati se muože, což k tomu zboží

od staradávna píslušelo a písluší, i s mýtem
od staradávna tu usazeným, s mezemi, s hrani-

cemi, jakož to zbožie dražovské v svých mezech

a hranicech od staradávna vymezeno jest, tak

jakž jest to Mikuláš, otec muoj. držel a požíval

a pedkové jeho, nic sob tu ani potomkóm mým
budúcim na tom žádného práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani zacho-

vávajíc, to všecko vkládám a ve deky zemské

vpisuji k jmní, držení a k ddinému požívaní.

Smna na ves Holubice a Tikovice.

29. My Ferdynand, z božie milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, es-

ký, dalmatský. charvatský etc. král, infant v Hyš-

paní, arciknieže rakúské. markrabie moravský,

lucemburské a slezské knieže a lužický markra-

bie, oznamujem tímto listem všem. že jsme jmé-

i
) Toto a další sloro tak v originále. s

) Za tím petržená slabika me.
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urin velebných, knize Melichara Prýsnara pro-

sta a knsi vši kapitoly kostela

, I stateného

Vilima Prusinovského s Vickova na Cimburku

;iy druhé, vrných nasuli milých, prošeni,

abychom jim k i é o frejmark a smnu,

které, i nimi skrze urozeného a state-

ného Vilima Kunu z Kunstátu na Hrádku a

,1,1,111 na Kobylnicích, vrné naše milé,

uinna, milostivo povoleni dáti a jí potvrditi

ráili, kterážto smlúva mezi nimi takto zni a

ukazuje:

Léta Pán tisícího ptistého titeátého pátého,

ve tvrtek po památce svatého Matúše / v. zái

T535] námi, Vilímem Kunu z Kunstátu na

Hrádku. Janem z Kyjovic na Kobylnicích, stala

1 dobrovolná, celá a dokonalá, frajmark

a smna >nezi urozeným a stateným rytíem, pa-

nem / 'ílímcm 3 i 'íckova a na Cimburku, s jedné a

velebným knzem Melicharem Preysnarem pro-

boštem, knzem Pavlem šafáem i vší kapitol

atého Petra v Brn s strany druhé, a to

taková, že s svrchupsaný pan Vilím knzi pro-

boštovi a kapitole vsi své Holubic a tch lidí, kte-

drži ve vsi Kroniku, se vším píslušenstvím

a panstvím, jakož jest to sám drže|l] a užíval a

jak jsú jemu ty vsi od krále JMti dané, postúpiti

má konené v témdni po svatém Martin po da-

tum tejto smlvy najprvé píští a pi témž

f.7 asu a postoupení jmá knzi proboštovi a kapi-

tole na tu ves Holubice a lidi v Kroužku list

-právní obyejný do desk udlati a v jich moc po-

ložiti. Item knz probošt a kapitola jmají svrchu-

psanému panu Vilímovi puol vsi své Tikovic s je-

jím vším píslušenstvím, tak jak jsú to sami dr-

želi a toho užívali, na týž den v témdni po sva-

tém Martin postúpiti a pi tom asu list správní

obyejný do desk udlati a v moc jeho položiti.

Také nahoe psaný knz probošt a kapitola mají

a povinni budu na tuto smlitvu a smnou frej-

mark od knze biskupa JMti povolení, potvrzenie

vyjednati a z
1 moc svrchupsanému panu Vilímovi

položiti a to
1
) jemu spolu s listem správním

ve deky vložiti. Item knz probošt a kapitola k

tej puol vsi Tiko-eic mají a povinni budu svrchu-

psanému panu Vilímovi pt set kop grošuov

eských, za každú kopu šestdesáte grošuov a za

groš sedm penz bílých poítajíc, na minci dobré

eské aneb rakouské, pidati a v moc jeho polo-

žiti na asy duole psané: item v témdni po sva-

tém Martin pi postupování od nho jim vsi Ho-

lubic sto kop grošuov eských, na den svatého

Jií hned potom píštího dv st kop grošuov

eských, potom opt na den svatého Václava pi-

štieho dv st kop grošuov eských: a [na] tu

') V orig. tomu.

Mimmu p< »zui istalú, tj ii sta k< »p gn tšu< »\ eských,

máji jemu lisí obyejnj s rukojmiemi udlati a

pi postupování v moc jeho položiti. A co/ se na

hoe píše, to jsú sob stranj nahoe psané -líbili

práv zdržeti a zachovati na všem neb na

díle. lomu na svdomí my, nahoepsani smlúv-

í, své vlastní peeti k tejto jich dobrovolné smlú-

v pidáviti jsme dali a ka/de Stran jedna smlú-

va dána jest, Stalo se \ mst Ume léta .1 dn<

jak* '
n. ili' te.

A protož my, k jejich prosb snažné jsúce na

klonni a znajíc dobré a užitené téhož kostela

býti, s dobrým rozmyslem, naším jistun vdo-

mím, mocí královskú v Cechách a jakožto mar-

krabie moravský k takové smlúv povol ujem. ji

stvrzujem, upevujem ve všech klausulích a ar-

tvkulíeh v ní položených, kterážto smlúva jiná

od nás i budúcích našich, králuov eských a mar-

krabí moravských, držána a zachována býti ny-

ní i na budúcí asy. pi tom pikazujem hajtma-

1111, komorníku a sudímu téhož markrabstvie,

když byste koli od již psaného probošta, kapitoly

a jmenovaného Vilíma Prusinovského z Víková
požádáni byli. abyste tento list náš i s tou smlu-

vit ve deky zemské vložili lieze vší odporno>ti.

jinae toho neiníc. Tomu na svdomí peet naši

královskú k listu tomuto pivsiti jsme dali. Dán

v Vídni v sobotu po svatých Tech králích

/A'. ledna T536], léta božieho tisícího ptistého

XXX Yl, království našich ímského šestého a ji-

ných desátého.

Ferdynandus.

Vidit Johannes Plug de Robensstayn,

stipremus regni Boemie cancellarius.

Poslové tohoto listu ke dekám dáni od pana

Jana Kuny z Kunstátu. hajtmana markrabstvie

moravského, pan Vilém Kuna z Kunstátu, pan

Bartolomj z Zerotína.

Jiík Žabka. 2

)

30. My Stanislav, z božie milosti biskup olo- f.?v.

múcký, známo iníme tímto listem obecn pede

všemi, kdož jej uzí anebo túcí slyšeti budu, ja-

kož jest se skrze urozeného pána. pana Vilíma

Kunu z Kunstátu a na Hrádku, a urozeného a

stateného rytíe, pana Jana z Kyjovic a na Ko-

bylnících, stala smlúva dobrovolná, celá a doko-

nalá, frejmark a smna mezi urozeným a state-

ným rytíem, panem Vilímem z Víková na

Cimburku. s jednej a velebnými knžími, kn-
zem Melicharem Preysnarem proboštem, kn-

zem Pavlem šafáem i vší kapitol kostela sva-

tého Petra v Brn, s strany druhej, což se vsi

Holubic a tch lidí, kteréž svrchupsaný pan Vi-

lím z Víková držel ve vsi Kroužku, a puol vsi

Tikovic s jejím píslušenstvím, jakž toho svr-

-1 Tento podpis jest v orig. vpravo od zápisu o poslech.



XXv 1536 249

chupsaní knz probošt a kapitola již psaného ko-

stela svatého Petra v Brn v držení a užívaní

byli, dotyce, jakož pak táž smlúva to všecko v so-

b sieji a svtleji zavierá a ukazuje, i prošeni

jsme od svrchupsaných knze probošta a kapito-

ly brnnské, abychom k tej smlúv povolení naše

dali a jí z úadu našeho potvrdili. Kdež my,

vzhlédnúc na jich žádost a pro dobré téhož ko-

stela, z úadu našeho biskupského a jmajíce také

na to obdarování od najjasnjšího kniežete a pá-

na, pana Vladislava, uherského, eského krále a

markrabie moravského slavnej pamti, i od JKMti
syna též slavné pamti, krále Ludvíka, a na to

potvrzení od najjasnjšího kniežete a pána, pa-

na Ferdynanda, ímského, uherského, eského etc.

krále a markrabie moravského JMti, pána na-

šeho milostivého, abychom kanovnictví pi témž

kostele svatého Petra v Brn, kteréž by ku po-

dací JKMti náležely, na míst JKMti podávati

mohli osobám hodným a vo nich a duochodech i

spravedlivostech jejich péi jmieti, je íditi i ob-

hajovati, jakož pak to obdarování samo v sob
to svtleji zavierá a ukazuje, a protož tou a ta-

kovú mocí i z úadu našeho biskupského již do-

tené'] smlúv mezi svrchujmenovaným panem
Yilimem z Víková a svrchupsaným knzem pro-

boštem a kapitol kostela Brnnského uinnej
povolení naše dáváme a tímto listem potvrzuje-

me a ji za pevnú a stálú jmieti cheme na asy
budúcí neporušitedln. Tomu na svdomí peet
naši rozkázali jsme pivsiti k tomuto listu, jenž

jest dán a psán na Kromíži v nedli ped sva-

tým Havlem [10. íjna 1535], léta Pán tisícího

ptistého XXXY poítajíc.

f.8 Vklad vsi Tikovic.

31. My, knz Melichar Preysnar probošt a

knz Pavel, v ten as šafá, a všecka kapitola

svatého Petra v Brn i s budúcími potomky svý-

mi, s rad a povolením duostojného v Bože otce,

pána, pana Stanislava, biskupa olomúcského, pra-

vá smrní a frejmarkem Vilímovi z Víková na

Cimburku a erbóm jeho své vlastní zboží a d-
dictvie od kostela svatého Petra, puol vsi Tiko-

vic s lidmi platnými i neplatnými, s s dvorem, 1

)

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, s kovinami, s vrbinami, s lovy,

s hon}-, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s užit-

ky, puožitky i se všemi poplatky, s ekami, po-

toky, s behy, s rybnišemi, s vodami tekutými i

netekutými, <s mlýny, s mlýnišemi> s
) i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

jakž to zbožie. puol Tikovic svrchupsaných,

v svých mezech všech i v každé zvlášt záleží neb

vymena 3
) jsú, nic sob tu ani budúcím potom-

kem našim a kapitole brnnské práva, panstvie

ani kterého vlastenstvie na tom nezachovávaje,

tak jakž jsme to sami drželi a požívali, to všecko,

jakž jsme smnili za ves Holubice a pt lovku
v Kroužku, jemu, Vilímovi z Víková, a erbóm
jeho ku pravému ddictví, svobodné a nezávadné,

vkládáme a vpisujem, k jmní, držení a ddiné-
mu požívaní.

Mežován a na okraji Jan [z]") Zerotína.

Vklad na vsi Holubic.

32. Vilím z Víková a na Cimburku knzi Me-
licharovi Preysnarovi proboštu a knzi Pavlovi,

ten as šafái, a vší kapitole svatého Petra v Brn
i budúcím potomkóm jejich své vlastní a ddiné
zboží, ves Holubice a pt lovku v Kroužku,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami, s pastvami, s pastvištmi, s ho-

rami, s doly, s chrastinami, s kovinami, s vrbi-

nami, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, hrani-

cemi, užitky i se všemi poplatky, s ekami, poto-

ky, s behy, s vodami tekutými i netekutými,

s jezery i se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, jakž to zboží, ves Holubice s pti

lovky v5
) Kroužku, v svých mezech všech i

v každé zvlášt záleží, vymena ) a vymezena
jsú, nic sob tu ani erbóm svým ani budúcím

potomkóm práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie na tom nezachovávaje, tak jakž sem to sám 7

)

držel a požíval, to všecko ve deky vkládám a

vpisuji k jejich pravému jmní, držení a ddiné-
mu užívaní.

Vklad Bolehradic a ejkovic.

33. Jan Kuna z Kunstátu, hajtman markrab-

stvie moravského, Jati z Lipého na Krumlov,

najvyší maršálek královstvie eského a najvvší

komorník markrabstvie moravského, Vilím Ku-

na z Kunstátu na Hrádku, Dobeš z Boskovic na

Rosicích, Jan Zajímal z Kunstátu a na Tavíko-

vicích, Vladislav Mezícký z Lomnice, Jan z Ku-

novic na Brod Uherském, podkomoí markrab-

stvie moravského, Jiík Tetaur z Tetova na Zlín

Vilímovi z Víková na Cimburku, Albrechtovi

z Víková a na ejkovicích, bratím vlastním8
)

Víckovcóm, a jejich erbóm své všecko právo, což

jest nám jako rukojmím, kteí jsme byli za nema-

lé summy penz rukojmie za nebožtíka pana
|

Heralta Kunu z Kunstátu a z Bolehradic a po f.8v.

smrti jeho každý z nás
9

) oddíly své, což na koho

podlé slibu a rukojemstvie jeho pišlo, dáti jsme

' 1 V orig. s zdvorem. •) Na okraji Jan z Lipého.
-1

) Toto a další slovo tak v originále.

•
1 Nebo pedložka z splynula s následujícím 2.

6
) Opraveno touž rukou ze z.

6
) Toto a ti další slova tak v originále.

~) Touž rukou nad ádkem.
8
) Opraveno touž rukou z vlastních.

9
) Za tím petržené slovo pod.
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summy od nás dané

iiiím n lustém a msteku Bohlehradicich

• Dolnim>1
) a »<i vsi

nám tu píleželo, na tvrsi a msteku
Hemanov, nad I

vsi pusté Všetrapich, na wtpustej

pustej Prusich, na vsi pustej /\i<-

.i. na dvoich a kostelních podacích i na

u 'in na všem, což k tm zbožím jmenovaným

píslušelo a písluší, s vinohrady 1 s desátk] vin-

ními, a tak. jakž jsú \ svých mezech a hranicích

radávna zamezena a záleží a jakž jesl toho

in Heralt užíval, na tomto základu

našem na nás pišlým, to všecko jim, bratím

fcóm, a erbóm jejicli vkládáme a vpisujeme

k jmni a ddinému užívaní.

"^4. '',Di Vojislavský z Vojislavic na Tebjovi-

cích všecko právo své, kteréž mi po panu Heral-

Cunovi z Kunstátu a z Polehradic na stat-

ku polehradském a ejkovském jako jednomu

rukojmí ca téhož pana Heralta, což jsem dal, ná-

. to všecka právo své pevodím na Vilíma a

na Albrechta, bratí vlastní z Víková, a na erby

jejich, a což mi tu na tom statku náleželo, toho

se tímto vkladem odiekám.

Vklad lidí v Hruškách.

35. Jan z Pernštajna na Helfenštajn i s erby

svými Vilímovi z Víková a na Cimburku a jeho

erbóm lidi své ve vsi Hruškách, ddiné, mn ná-

ležící, což tu koli mám a což jest mn tu náleželo,

se vším panstvím a právem svým. nic sob tu

práva, panstvie ani které vrchnosti nepozuosta-

vujíc. než to všecko jim ve deky zemské vkládám

ku pravému jich jmní a ddinému požívání, a

kdež by mn Janovi ti lidé ve dekách svdili,

tímto vkladem se jich odiekám.
MeSován a na okraji Jan z Žer [o] tíná.

Vklad vsi Milešovic.

36. Voldich Pepiský z Rychmberku na Pozo-

icích Janovi. Jindichovi, vlastním bratím Mú-
Hnovským z Mezilesic*) na Hostrádkách, a er-

béim jejich zboží své vlastní a ddictvie, a to jme-

novit ves Milešovice s dvorem, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s rolí oranú i neoranú. s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s robotami, s rybníky.

s potoky, vodami tekúcími i stojícími, s lesy.

s horami, s chrastinami, s háji, s údolím, s hony,

s lovy, s mezemi a hranicemi i s jiným se vším

píslušenstvím, kterýmž kolivk jménem muož
jmenováno býti, s úplným právem a panstvím,

což kolivk k tomu zboží již jmenovanému pí-

sluší, a tak, jakž sem sám držel, žádného práva

ani kterého vlastenstvie sob a erbóm svým i bu-

dúcím potomkóm tu nic nepozuostavujíc ani za-

chovávajíc, to všecko vkládám,- a vpisujem k jm
ní, držení a k ddinému požívaní.

Vklad Hemanova lesu, f.9

17. Vilím a .Uhrech!, bratí vlastni s Víková,

Vilímovi Kunoví z Kunstátu a erbóm jeho své

vlastní ddictvie. Heman les, nad Lovici') le-

I

: jak ten les Heman v svých mezech

,1 hranicích od staradávna záleží a zamezen jest,

nic tu sob ani erbóm svým na tom lesu práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nepozuostavu

jíc ani zachovávajíc, než to všecko ve deky zem-

ské vkládáme a vpisujeme k jich pravému jmní.

držení a ddinému užívaní, a komu/ prvé ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moíme a

v nic obracujeme.

Vklad ddictvie na Beclav,

"58. My Ludvík, z božie milosti uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král a markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc. oznamujem tímto listem všem, že

jsme žádáni od stateného Jana z Doubravky*)

a z Hradišt, doktora, vrného našeho milého,

abychom jemu tvrz Beclav s mstekem Beclaví

i s druhým mstekem, s Starou Beclaví, a jich

píslušenstvím, kteréž manstvic naše jest. k d-
dictví liáh a vysvoboditi ráili. Kdež my k takové'

žádosti, vzhlédše na služby jeho vrné, kteréž

nám inil a podnes initi nepestává, jsúce na-

klonni, s dobrým rozmyslem, naším jistým v-
domím a rad vrných našich milých, mocí krá-

lovskú v echách a jakožto markrabie moravský

svrchupsanú tvrz Beclav s mstekem Beclaví

i s druhým mstekem. Stáni Beclaví, a tím

vším a všeliakým píslušenstvím jemu, Janovi,

k pravému ddictví dáti jsme ráili a tímto listem

mocn dáváme, chtiece tomu. aby on. Jan, s d-
dici a budúcími svými touž tvrz Beclav s svrchu-

psaným vším jejím píslušenstvím jml, držel a

požíval a tím vším zpuosobem vládl, jako jiní

páni a obyvatelé v markrabství moravském tvrzi'

své a zboží ddiné mají, je drží a jich užívají a

jimi vládnu, a to bez naší, budúcích králuov es-

kých a markrabí moravských i jiných všech lidí

všeliakých pekážek a odporností; pikazujíce

hajtmanu, najvyšimu komorníku a sudímu téhož

markrabstvie moravského, nynjším i budúcím.

vrným našim milým, když byste koli od téhož

Jana neb ddicuov jeho za to požádáni byli,

abyste jim tu tvrz Beclav s svrchupsanými m-
steky i se vším a všeliakým jich píslušenstvím

1
1 A'í) okraji Jan [z] Žerotína. (Nebo pedložka z sply-

nula s následujícím 2./

s
) Xa okraji Jan z Lipého. ') V orig. Mezilesích.

4
) v jest napsáno tou rukou na míst zpola vyškra-

baných písmen ssti.

5
) ky opraveno touž rukou : ice.
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a právem, jakž nahoe doteno jestj ve deky zem-

ské i s listem tímto vložili a vepsati rozkázali bez

zmatku a všeliaké odpornosti. A kdož by tento

list jml s svrchupsaného Jana neb ddicuov je-

ho dobru a svobodnu vuolí, tomu eheme, aby

jemu píslušelo všecko a plné právo všech vcí

svrchupsaných. Tomu na svdomí peet naši krá-

lovská k tomuto listu pivsiti jsme rozkázali.

Dán na Budíne v úterý den svatého Marcella pa-

peže [ió. ledna 1526], léta božího tisícího pti-

stého XXVI, království našich uherského a es-

kého desátého.

Ludvicus rex

manu propria.

Poslové tohoto listu ke dekám dáni od pana

Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana markrabstvie

moravského, pan Václav z Boskovic a pan Jan

z Kunovic. 1

)

f.9v. 39. Já Jan z Dúbravky a z Hradišt, doktor,

vyznávám tímto listem pede všemi, kdož jej

uzí anebo túce slyšeti budu, jakož mám list na

pargamen s majestátem najjasnjšího knížete a

pána, pana Ludvika, uherského, eského etc.

krále a markrabí moravského, na ddictvie tvrze

Beclavi s mstekem Beclaví i s druhým m-
stekem, s Starú Beclaví, a jich píslušenstvím

a v tom listu znamenit doloženo jest, kdož by

ten list ml s mú neb ddicuov mých dobru a

svobodnu vuolí, tomu aby píslušelo všecko a

plné právo všech vcí v témž listu napsaných, ja-

kož majestát to v sob šíe a svtleji zavírá, uka-

zuje, a protož já Jan dal jsem a mocí listu tohoto

dávám sám od sebe i od svých erbuov na ten list

svrchupsaný i na to všecko právo své v nm
psané svú dobrá vuolí a svobodnu urozeným pá-

nóm, panu Janovi, panu Bartolomjovi, panu
Karlovi, bratím vlastním z Žerotína a na Stráž-

nici, i jich erbóm tak, aby oni, páni z Žerotína,

k tm ke všem vcem v tom listu nahoe dote-
ném jmli túž moc a též právo plné, jako já,

svrchupsaný Jan, neb erbové moji jmli jsme.

Tomu na svdomí já, svrchupsaný Jan z Dú-
bravky a z Hradišt, peet svú vlastní k tomuto
listu pivsiti jsem dal a pro širší toho vdomost
prosil jsem duostojného u Bože otce a pána, pa-

na Stanislava, z boží milosti biskupa olomúckého

JMti, a urozeného pána, pana Jana starší [ho]

z Šternberka a na Kvasících, najvyšího sudího

markrabstvie moravského, a urozeného a state-

ného rytíe, pana Vilíma z Víková na Cimbur-
ku, a urozených vládvk. pana Bohunka Škorn
z Stranová, hajtmana na Kromíži, pana Jindi-

cha z Zástizl na Cetochovicích, pana Artleba

z Víková, že jsú peeti své podlé mej k tomuto

listu na svdomí pivsiti dali, sob a erbóm
svým bez škody. Jenž jest psána") a dána na

Kromíži v stedu ped svatým Václavem [2$.

záí 1534], léta Pán tisícího ptistého XXXIIII
poítajíc.

Vklad tvrze Tulešic k ddictví.

40. Jan z Lipého na Krumlov, najvyší mar-

šálek královstvie eského, i s erby svými a budú-

cími potomky Jiíkovi Rechemberkovi z Želetic,

erbóm a budúcím potomkóm jeho své všecko

právo, vrchnost i panstvie, kteréž jsem jml na

zboží, totiž tvrzi Tulešicích s dvorem a se vsí, na

vsi Chipicích, <Cna vsi Mackovicích, na vsi Mo-
rasicích>3

), na lovku v Dolních Dubanech,
na lovku v Dolní Vsi, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranú, s lesy, s háji,

s sady, s mlýny, s lukami, s vinohrady, s ekami,

s potoky, s rybníky, s rvbništmi, platy, s poplat-

ky', s robotami, s užitky i s požitky, s horami,

s doly, s mezemi, s hranicemi, s lovy, s hony. iž-

bami, s pastvami, s pastvišemi, s behy, s pu-

stinami, ješto mé manstvie bylo, i na tom na

všem, což k tomu od staradávna píleželo a pí-

leží a manstvie mé bylo, nic nevymieujíc ani co

sob, erbóm a budúcím potomkóm svým pozuo-

stavujíc, než to všecko ve deky zemské vkládám

a vpisuji k jich pravému a svobodnému ddictví,

k jmní, držení a ddinému budúcími požívaní.

Vklad lidí v Morasicích. . 10

41. Jiík Rechemberk z Želetic na Tulešicích

Zikmundovi Valeckému z Mírová na Miroslavi

a erbóm jeho své vlastní lidi ve vsi Morasicích,

jmenovit osm lovkuov, ti na laních, tyi na

polúláních a jeden na podsedku sedíce, s platem,

poplatky, s kury, s vejci, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvištmi, s horami,

s doly, s lesy, s háji. s chrastinami, s kovinami,

s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi,

s robotami, s užitky, s požitky, s ekami, s behy,

s rybníky, s rybnišemi, s potoky, s vodami teku-

tými i netekutými i se vším plným právem a pan-

stvím a píslušenstvím, jak jsem to sám držel a

požíval, nic sob tu ani erbóm svým žádného

práva nepozuostavujic, ve deky zemské vkládám

a vpisuji ku pravému ddictví. 4

)

Smna na lidi v Damnicích 1 id kláštera dalešického.

42. My Ferdyna[n]d, z božie milosti ímský
král, po vše asy rozmnožitel íše. uherský, eský.

*) Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od podpi-

su králova.

-) Toto a další dv slova tak v originále.

3
) Xa okraji Jan z Lipého a pod tím Jan z Žerotína.

Jan £ Lipého vymazal slova na vsi Morasicích (srovnej

. 41. 1 a Jan z Žerotína slova na vsi Mackovicích (srov-

nej v knize XXVI. . 29.)

4
) V orig. didictví.
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dalmatský, charvatskj ete. král. infant v Hyšpa-

iii. arcikníže rakúský, markrabie moravský, lu-

cembui markrabie

znamujem tímto listem všem, že jsme pro-

ménem poctivé Barb kovic, pe-

místi koUVCntlI

stateného Zygmunda Valeckého s MU
ibychom jim tej stnlúvy po-

st mezi nimi uinna skrze

tné Karla h Mirovic a Jindicha

>da na Dunajovicich, vrné
•

1 -mluva mezi nimi taktu zní a

ukazuje:

ho ptistého titcátého pátého,

tém Petru v okovácb [2. srpna

/ícs/ na kláštee dalešickém stala se jest smlúva

celá a dokonalá a dobrovolná námi, Karlem Rad-

Mrovic, Jindichem Beznickým z Ná-

. .: na Dunajovicich, mezi urozenu a velebnú

pannu, pannu Barboru z Tavikovic, pevorú klá-

dalešického, a konventem jejím s jedné a

urozeným a stateným rytíem, panem Zygmun-

dem Valeckým z Mírová a na Miroslavi, s strany

druhé, a to taková: Ja ko jest nahoe psaná panna

ra s konventem svým jmla ve vsi Damnici

pt lovku usedlých a na nich platu roního po-

dlé regi-tr starých najíti se jmlo sedm hiven a

deset grošuov na vídenský groš poítajíc, kte-

rýchžto lidí svrchupsaných i s tím platem na

týchž lidech svrchupsaných muož spravedliv na-

lezen
1

) býti. již psaná panna pfevora i s konven-

svým pustila jest a pouští nahoe psanému

panu Zygmundovi Vdeckému a jeho erbóm a

budúcím potomkóm všecko právo své, kteréž jest

jmla i s konventem svým na již psaných lidech

Damnici, tak jakž toho sami od starodáv-

na k klášteru dalešickému užívali, nic sob tu

ani konventu svému a budúcím potomkóm práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nepozuostavu-

jíc. tak. aby již psaný pan Zygmund a budúcí

potomci jeho toho užívali a s tím inili jako

s svým vlastním, jak by se jim líbilo a zdálo, bez

všeliaké pekážky již psané panny pevory a

konventu jejího: a ase proti tomu nahoe psaný

pan Zygmund i s erby a budúcími potomky svý-

mi týžpannpevoe a konventu jejímu, nynj-
ším2

) i budúcím. téhož kláštera dalešického ca to

1
;/;' mají a povinni budit na asy budúcí

každý rok patnácte zlatých a osm groši bílých,

za každý zlatý XXX gr. a za groš VII d. poí-

tajíc. -: panstvie a z statku miroslavského, ny-

njšího i budúcího, a to rozdíln, na svatého

a najprv píštího puol osma zlatého, tyi

c nahoe píše, a na svatého lí-

ním hned potom píštího druhých pud osma zla-

tého a tyi groše lnic vše na minci v zemi teto

obecn berné; a tu svrchupsanú summu na asy
nahoe jmenované asto psanj pan Zygmund Va- f. lOv.

lecký, erbové a budúcí potomci jeho asto psanej

panik- pevoe a konventu jejímu, nynjším i bu-

dúcím potomkóm jejich, povinni budu dávati a

\ati a do kláštera dalešického \ moc jich

prací a nákladem svým klásti beze všech odpor-

ností a nesnází všeliakých. A jestliže by asto

psanj pan Zygmund Valeky, erbové a potomci

jeho panstvie miroslavské kdy prodali aneb jakž

koli odbyli, povinni jsú to tak opatiti, abj ta

surnma patnácte zlatých, osm groši bílých vždy

na asy budúcí podlé této smlúvy k tomu klášteru

vycházela a v moc panny pevory a konventu je-

jímu, nynjším i budúcím. dávána byla. A jestli-

že by nahoe psanej*) pann pevoe a konventu

jejímu, nynjším i budúcím, ta svrchupsaná surn-

ma. jak se v tejto smlúv zavierá, nevycházela,

tehdy panna pevora s konventem svým a budú-

cími svými budu moci lidi k panství miroslav-

skému píslušející, nynjší i budúcí, obstavovati.

A tatu smlúva má ve deky zemské pro pamt bu-

dúcí vjíti ,s- povalením krále JMti, pána našeho

milostivého, pi') najprvnjším aneb konen pi

druhém snmu, kterýž v Brn držán bude. a pan

Zygmund Valeky má povolen! od JMKské prací

i nákladem svým jednati a též od vkládaní [do]

desk zaplatiti. A to jsú sob obapoln pikli

kesansky zdržeti a zachovati nyní i na budúcí

asy. A panna pevora i s konventem svým má
mezi tímto asem a svatým Jiljím již psanému

panu Zygmundovi Valeckému nahoe psaných

lidí damnických, což jim tu náleželo, postúpiti, a

jestliže by již psaná panna pevora aneb konvent

její sami pi postupování býti nemohli, mohu na

míst svém dobrému lovku ádu rytíského

poruiti, aby na míst jejich asto psaných lidí

již psanému panu Zygmundovi a potomkóm jeho

postoupil. Tomu na svdomie my. svrchupsaní

smlúví. peeti naše vlastní k tmto smlúvám pi
vsiti jsme dali a my. Barbora z Tavikovic, pe-

vora kláštera dalešického, i s svým konventem,

Zygmund Valeky z Mírová na Miroslavi, na

zdrženie vcí v tchto smlúvách zapsaných peeti

naše vlastní k tmto smlúvám jsme pivsiti dali

a pro budúcí pamt každá strana z nás jednu

smlúvu takovúž pi sob jsme zuostavili. Jenž

jsú dánv a psány na kláštee dalešickém léta a

dne svrchupsaného.

Protož my, k jejich prosb jsúce naklonni a

') Tak v originále.

5
) V orig. nynieším; ie jest touž rukou opraveno c y.

Lze snad také ísti nyéšim.

3
) ej opraveno touž rukou r >'.

*) Touž rukou nad ádkem.
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znajíc dobré a užitené 1

) téhož kláštera dalešic-

kého býti, s dobrým rozmyslem a naším jistým

vdomím, mocí královskú v echách a jakožto

markrabie moravský taková stnlúvu ve všem je-

jím znní stvrzujem a upeviíujem, kterážto smlú-

va má od nás, budúcích našich, králuov eských

a markrabí moravských, držána a zachována

býti má2
) nyní i na budúcí asy, pikazujíce pi

tom hajtmanu, komorníku a sudímu markrab-

stvie moravského, když byste koli od svrchupsa-

ných Barbory z Tavíkovic, pevoryše, aneb Zyg-

munda Valeckého požádáni byli, abyste tento list

náš i s tou smlúvou ve deky zemské vložili beze

vší ndpornosti, jinae neiníc. Tomu na svdomí
peet naši královskú k listu tomuto pivsiti

jsme rozkázali. Dán v Vídni v stedu po svatém

Františku [6. íjna i535], léta božího tisicého

ptistého XXXV, království našich ímského pá-

tého a jiných devátého.

Ferdinandus.

Vidit Johannes Pílug de Rabensstayn,

supremus regni Boemie cancellarius.

Poslové tohoto listu ke dekám dáni od pana

Jana Kuny z Kunstátu. hajtmana markrabstvie

moravského, pan Bartolomj z Žerotína, pan Jan

iška z Kounic. 3
)

Jiík Zabka.*)

Smna mezi proboštem peltnperským a

Zygmundem Valeckým.

f. 11 45. My Ferdynand, z božie milosti ímský
král, po všecky asy rozmnožitel íše, uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, infant v

Hyšpaní, arciknieže rakúské a markrabie mo-
ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem, že

jsme prošeni od velebných Václava z Hradcšína,

najvyšíjlio] mistra kišovníkuov s ervenil hvz-
du, knze Jana, pevora téhož zákona, a knze
Jana Czellara, probošta peltnperského, a state-

ného Zygmunda Valeckého z Mírová a na Miro-

slaz'i, abychom jim tej smlúvy potvrditi ráili,

kteráž jest mezi nimi uinna skrze statené Ji-

íka Žabku*) z Limberku na Koiinicích, radu a

místokanclée našeho v království eském, jakož-

to prostedníka*) , Mikuláše Prusinovského z Ví-
ková na Syrovicích a slovutného Jana Kusého
z Mukodl na Bohatících, vrné naše milé, kte-

rážto smlúva mezi nimi takto zní a ukazuje:

Léta Pán tisícího ptistého titeátého pátého.

v pondlí po svatém ftehoi //> bezna 1535] na

Miroslavi stala se jest smlúva dobrovolná, celá a

dokonalá námi, Jiíkem Ý.abkú z Liniberku na

Kouuicíeh, ímského, uherského, eského etc.

krále rad a viecekancléem královstvie eského,
jakožto prostedníkem, Mikulášem z Víková,
Janem Kusým z Mukodíl, páteli vydanými od
obú stran, mezi duostojným knzem Václavem
z HradešínaJ), najvyším mistrem kišovníkuov
s ervenu hvzdu, a knzem Janem, pevorem
téhož zákona, a knzem Janem Czellarem, pro-

boštem na Hradišti Peltnperku, i vším konven-

tem téhož zákona s strany jedné a urozeným a

stateným rytíem, panem Zygmundem Valec-

kým z Mírová a na Miroslavi, s druhé, a to ta-

ková: Jakož nahoe psaný mistr, pevor, probošt

a konvent téhož zákona k klášteru Peltnperku

mají ve vsi Damnici tinácte lovku usedlých

se trnácti lány, k prohoštví %

) peltnperskému ddi-
n píslušejících, s platem roním puol patnáctý

kopy groši eských a dvatceti šesti groši bílými,

tak jakž od staradávna k proboštví
8

) peltnperské-

mu ten plat jsú ti lidé každý rok dávali, již psa-

ný pán mistr, pevor, probošt i s svým konven-

tem pustili jsú a pouštjí smnou nahoe psané-

mu panu Zygmundovi a jeho erbóm a budúcím

potomkóm, i všecko své právo, kteréž jsú jmli i

s konventem svým na již psaných lidech ve vsi

Damnici, tak jakž toho sami od staradávna

k tomu klášteru užívali, nic sob tu ani konventu

svému a budúcím potomkóm práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nepozuostavujíc. tak. aby již

psaný pan Zygmund abudúcí potomci jeho toho uží-

vali a s tím inili jako s svým vlastním, jak by se

jim líbilo a zdálo, bez všeliaké pekážky svrchu-

psaného pána mistra, pevora, probošta i jejich

konventu; a zase proti tomu nahoe psaný pan

Zygmund i s erby a budúcími potomky svými té-

muž pánu mistru, pfevorovi, proboštu a konventu

jejich, nynjším i budúcím potomkóm téhož klá-

štera, za to pustil a pouštie také smnou s erby

a budúcími potomky svými devatenácte lovku
svých ddiných s jedenácti lány a s jedním pod-

sedkem v Morasicích usedlých, s platem roním
na tch lidech puol tináctý kopy grošuov es-

kých s desíti groši bílými a pti penzi bílými,

s robotami, s slepicemi, s vejci, tmito: item ro-

boty vorati mají devt dní. item žencuov pít, item

slepic tvitceti pít. item vajec šest kop a tyi
vejce. tak. a všecko své právo, kteréž jest jml i

s svými erby na již psaných lidech ve vsi Morasi-

') V orig. užiteného.
s
) Tak, opakováno, v originál,'.

3
) Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od pod-

pisu králova a kancléova.

*) Tento podpis jest v orig. pod zápisem o poslech.

5
) b opraveno touž rukou z k.

e
) V orig. odprostedníka, a od jest petrženo.

") e oparveno touž rukou z i.

8
) Tak v originále.
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cích, t< li" -.mi od staradá> na

:n byl, nic sob tu ani erbóm a potom-

km svým práva, panstvie ani kterého vlasten

stvie nepozuostavujíc ani jíc, tak, aby

psanj pán') mistr, pevor, probošl se vším

konventem svým k klášteru Peltnperku toho d-

din užívali na asy budúci a vcné .1 - tím inili

- svým vlastním, jak 1>\ se jim líbilo a zdálo,

psaného pana Zygmun

erbuov a budúcích potomkuov jeho. A také

nahoe psaný /m/i Zygmund i s erby o budúcimi

psanému pánu mistru, pe-

vorovi, proboštu i jejich konventu, nynjším a

budúcim téhož kláštera peltnperského, vydávati

máji ii povinni budu na as) budúci a vcné kai

f. 11\. fj rok ti kopy groši eských, za každú kopu

šestdi - sedm penz bílých po

ítajíc, s panstvie a s statku miroslovského, nynj-

šího 1 budúcího, a to rozdíln, na den svatého

Václava najprv píštího puol druhé kopy gro-

šuov, jakž se nahoe píše. a na svatého Jií hned

potom píštieho druhých puol druhé kopy gro-

Šuov na minci v zemi tejto obecn berných; a tu

svrchupsanú summu ti kopy groši platu na asy
nahoe jmenované asto psaný pan Zygmund Va-

leky a erbové a budúci potomci jeho i ten kaž-

dý, kdož by koli a kdy koli statku a panstvie mi-

roslavského v držení byl, svrchupsanému pánu

mistrovi, pevorovi, proboštu a konventu jejich,

nynjším i budúcim potomkem, povinni budu

dávati a spravovati a do kláštera peltnperského

v moc jich prací a nákladem svým posílati a klásti

l)eze všech odporností a všeliakých nesnází. A
jestliže by asto psaný pan Zygmund Valeky,

erbové neb potomci jeho panstvie miroslavské

kdy prodali aneb jakž koli odbyli, povinni jsú to

tak opatiti, aby ta summa ti kopy grošuov

vždy na asy budúci podlé tejto smlúvy k tomu

klášteru vycházela a v moc pán mistrovu, pe-
voru, proboštovi a konventu jejich, nynjším i

budúcim. dávána byla. A jestliže by nahoe psa-

ným pánu mistrovi, pevorovi, proboštovi a kon-

ventu jejich, nynjším i budúcim, svrchupsaná

summa, jak se v tejto smlúv zavierá, nevychá-

zela, tehdy pán mistr, pevor, probošt i s kon-

ventem svým a budúcimi svými budu moci lidi

k panství miroslavskému píslušející, nyn|j Jsi")

i budúci, obstavovati a toho na nich dobývati i se

škodami, a by které pro nevydání toho platu tí

kop groši vzali a to hodným svdomím prokázali.

A tato smlúva dobrovolná má ve deky zemské

pro jistotu a budúci pamt vjíti j povolením

JKMti, pána našeho milostivého, pi najprvnj-

ším aneb konen pi druhém snmu, kterýž

v Brn držán bude. a pan Zygmund Yalecký má

povolení a potvrzení tch smluv od JMKské
1 nákladem svým zjednati a též od vklá-

daní do desk toho všeho zaplatiti, .1 pán mistr,

1 probošl 1 - konventem svým mezi tímto

asem .1 Povýšením svatého kíže asto psanému

panu Zygmundovi Valeckému a erbóm jeho na

hoe psaných lidi damnických, co/ jim tu nále-

želo, postoupiti a v moc jeho uvésti mají; a

jestli e 1>\ již nahoe psanj pán mistr, pevor,

probošt aneb konvent jich sami pi postupování

tch bdí býti nemohli, mohli na míst svým

dobrému lovku ádu rytíského poruiti, ab)

na míst jich tch bdí postoupil. Zase také na

hon- psanj pan Zygmund 1 s erby svými mezi

tímto asem a svatého kíže Povýšení jmenova-

nému pánu mistru, pevoru, proboštu a konven-

tu jich nahoe psaných lidi morasických, co;

jemu tu s tím se vším náleželo, postúpiti a v moc
jich uvésti jim má. A to jsú sob každá strana

pikli kesansky zdržeti, podlé tejto smlúvy íh<-

brovolnej ve všem se zachovati nyní i na budúci

asy. Tomu na svdomí my, svrchupsaní smlúví,

k tmto smlúvámamy, knz Václav z Hradešína.

najvyší mistr kižovníkuov - ervenu hvzdu,

knz Jan. pevor téhož zákona, knz Jan Czellar,

probošt na Hradišti Peltnperku, i se vším kon-

ventem peeti naše vlastní pivsiti S naším

jistým vdomím na zdržení všech vcí po tch

smlúvách zapsaných dali jsme; pro budúci pamt
toho každé stran od nás. nahoe psaných smlúv-

ích, jedna smlúva v jedna slova a jednoho písae

ruku psané pod peetmi nahoe psanými jest dá-

na. Jen/ jsú psány a dány na Miroslavi léta a dne

svrchupsaného.

Protož my, k jejich prosb jsúce naklonni a

znajíc dobré a užitené téhož proboštstvie býti,

s dobrým rozmyslem, naším jistým vdomím.
mocí královská v Cechách a jakožto margrabie

moravský takovú smlúvu ve všem jejím znní

stvrsujem a upevujem, kterážto smlúva má od

nás, budúcích našich, králuov eských a markra-

bí moravských držána a zachována býti nyní i f. 12

na budúci asy. pikazujíce pi tom hajtmanu a

koni' irníku a sudímu markrabstvie moravského,

když byste koli od svrchupsaných Václava z Hra-

dešína. knze Jana pevora a Jana Czellara pro-

bošta aneb Zygmunda Valeckého požádáni byli,

abyste tento list náš i s tou smlúvou ve deky zem-

ské vložili beze vší odporností, jinae neiníc.

Tomu na svdomí peet naši královskú k listu

tomuto pivsiti jsme rozkázali. Dán v Vídni

v stedu po svatém Františku jó. íjna T535],

léta božího tisícého ptistého XXXV, království

našich ímského pátého a jiných devátého.

Ferdinandus.

') V urig. p., touž rukou nad ádkem. irig. nynieší. Lze snad také ísti nyéši
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Vidit Johannes Phlug de Robensstayn,

supremus regni Boemie cancellarius.

Jiík Zabka1).
Poslové tohoto listu ke dekám dáni od pana

Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana markrabstvie

moravského, pan Bartolomj z Žerotína a pan

Jan Šiška z Kounie.

Vklad tinácti lovku v Damnici.

44. Knz Jan Czellar, probošt na Hradišti

Peltnperku, i s svým konventem zákona svatého

Augustina i s budúcími potomky svými .? povo-

lením najjasnjšího kniežete a pána, pana Fer-

dynanda, ímského, uherského, eského etc. krále

a markrabie moravského, pána našeho milosti-

vého, s rad a naším dobrým rozmyslem a jistým

vdt imím a povolením velebného knze Václava

z Hradesína, najvyší[ho] mistra kizovník s er-

venu hvzdu, Zygmundovi Vdeckému z Mírová

na Miroslavi a erbóm jeho své vlastní zboží a d-
dictví, k proboštstvi peltnperskému ddin pí-

slušející, pravil smnu a frejmarkem ve vsi Dam-
nici tinácte lovku usedlých se trnácti lány,

s platem roním puol patnáctý kopy groši a

XXVI gr. bílých, s rolí oranú i neoranú, s luka-

mi, s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly,

s lesy, s háji. s chrastinami, s kovinami. s vrbi-

nami, s lovy, s hony, s ižbami. s mezemi, s hra-

nicemi, s požitky i se všemi poplatky, s ekami,

s potoky, s behy, s rybníky, s rybnišemi, s vo-

dami tekutými i netekutými, s jezery, s mlýny,

s mlýnišemi i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakž to zboží svrchupsané v

svých mezech, v každé a každé zvlášt, záleží,

vymezena8
) a vymena jsú, nic sob tu ani bu-

dúcím potomkem našim a konventu našeho prá-

va, panstvie ani kterého vlastenstvie na tom ne-

zachovávaje, než tak, jakž3
) jsme to sami drželi

a požívali, to všecko ve deky zemské vkládáme

a vpisujem k jich pravému ddictví, jmní, drže-

ní a ddinému požívaní.

Vklad devatenácti lovkuov v Morasicích

proboštu peltnperskému.

45. Zygmund Valeky z Mírová na Miroslavi

i s svými erby své vlastní zbožie pravú smnu
a frajmarkem knzi Václavovi z Hradesína, naj-

vyšímu mistru kizovník s ervenu hvzdu,

knzi Janovi pevoru a knzi Janovi, proboštu

na Hradišti peltuperskm. a tomu konventu té-

hož zákona i budúcím potomkóm jich ve vsi

Morasicích devatenácte lovku svých ddiných
usedlých s jedenácti lány, s jedním podsedkem,

s platem roním na tch lidech, s robotami, s sle-

picemi, s vejci, s rolí oranú i neoranú. s Inka-

mi, s pastvami, s pastvišemi, s horami, s lesy, f,12v.
s háji, s chrastinami, s kovinami. s vrbinami,

s lovy, s liony, s ižbami, s mezemi, hranicemi,

s užitky i se všemi poplatky, s ekami, s potoky,

s behy, s rybníky, s rybnišemi. s vodami teku-

tými i netekutými, s jezery, s mlýny, s mlýni-

štmi i se vším plným právem, panstvím, jakž

jsem toho sám v držení a v užívaní byl, nic sob
tu ani erbóm a budúcím potomkóm na tch li-

dech práva, panstvie ani kterého vlastenstvie ne-

zachovávaje, než to všecko ve deky zemské 1

)

vkládám a vpisuji k jich pravému a svobodnému
držení a ddinému užívaní.

Vno Alen ze Mstnic.

46. Albrecht z Víková na ejkovicích Alen
se Mstnic, manželce své vlastní, k jejímu pra-

vému vnnému právu puol tetího sta kop groši

eských na penzích obecn berných v tomto

markrabství na msteku ejkovicích vkládá a

vpisuje. Pijemím toho vna iní se Vilím z

Vickova na Cimburku statkem svým. kterýž má
aneb jmieti bude.

L.47. L<éta Pán 1536, v pondlí ped svatým

Matoušem, apoštolem božím //.v. záí 1336],

držán jest snm v mst Brn skrze urozené

pány, pana Hynka z Vrbna na Námšti na míst
pana Jana Kuny z Kunstátu na Lukov, hajt-

mana markrabství moravského, pana Jana z Li-

pého na Krumlov, najvyšiho maršálka králov-

ství eského a najvyšiho komorníka markrabství

moravského, pana Jana Zajímae z Kunstátu a

z Jevišovic na Tavíkovicích, najvyšiho sudího, a

urozeného vládyku Otmara z Nepomuka, najvy-

šiho písae zemského; na kterémž jsú sedli:

duostojný pán, pan Stanislav, biskup olomúcký,

a urození páni, pan Albrecht z Lichtnburka na

Hostimi, pan Jindich Mezeícký z Lomnice na

Jemnici, pan Jan Osovský z Doubravice na Hru-

tovicích, pan Dobeš z Boskovic na Rosicích, pan

Puota z Ludanic na Rokytnici, pan Jan Jetich

z Boskovic na Tebíi, pan Jan z Valdštajna na

Brtnici, pan Jan z Žerotína a na Strážnici, pan

Václav Haugvic z Biskupic na Bouzov, pan Jan

z Kunovic na Brod Uherském, podkomoí, pan

Jan Šiška z Kounie na Slavkov, a z vládyk: Vi-

lím z Víková na Cimburku. Jan Kusý z Muko-

dl na Bohuticích. Jan z Tavíkovic na Polici.

Zdenk Konický z Švábenic na Moštnici. Petr

Pražma z Bílkova na Leštné a Jindich Beznic-

ký z Náchoda na Dunajovicích.

48. Zygmund z Ludanic, Jan mladší z Ludanic

*) Tento podpis jest v orig. vpravo od podpisu

a kancléova.
;
) Toto a ti další slova tak v originále.

3
) Za tím petriená slova jsme to všecko.

•) V orig. zemském.
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na Vilíma, mij . ckova, a na

erb) jejich všecko /- nám po ne-

ovi panu Heraltoví Kunoví n Kunstátu na

statku ejkovském a polehradském s jejich pí-

slušenstvím jakožto rukojmím náleželo, /•

me a toho se odíkáme.
/ 'Á-/ii</ I Ve

f. l"i 4«>. y<id Jetich ernohorský - Boskovic na

- svými erb) a budúcimi potomky /a-

- Pernštajna a na Helfenštajn a erbóm je-

ho své vlastni a ddiné zboží, totiž sámek l'ra-

stekem a kostelním podacím, mste-
ko Šatavu, msteko Šítary s kostelním poda-

cím, msteko Šafov i s kaplá, ves Bekov s ko-

stelním podacím, ves Petin i s kaplú, ves Vra-

se dvorem, :v :•.*/ istin, což tu mám,
> JesovP) se dvorem, :v.\- Ouue-

ves Kimov*), ves Telice, ves Pravice, ves

i Nároníky, ves Postelce, z'cs Otosla-

ves Horní Petin se dvorem a jiné vsi a

dvory pusté k tomu panství píslušející*), s lid-

mi platnými i neplatnými i s kostelními podací-

mi, s dvory poplužnými, s rolí oranú i neoranú,

s platy, užitky, s robotami, s lukami. s pastvami.

s pastvišemi, s horami, s doly, s háji, s lesy,

s chrastinami, s rybníky, s rybnišemi, s vodami

tekutými i netekutymi. s eku s Dyjí, s potoky.

s mlýny, s mlýnišemi i se vším plným panstvím

a píslušenstvím, což k tm mstekem a všem

svrchupsaným od staradávna píslušelo a pí-

sluší, s mezemi, s hranicemi i se všemi požitky

a užitky, kterýmiž se koli jmény jmenovati mo-

hu a jakož to zboží v svých mezích a hranicích

od staradávna záleží a vymezeno jest, se vším

plným panstvím a vlastenstvím. a na lidech 01-

bramkostela opravu a vrchnost, panstvie, tak jakž

jsem to sám držel a toho požíval, nic tu sob ani

erbóm svým práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie nepozuostavuje ani zachovávaje, to všecko4

)

svrchupsanému panu Janovi z Pernštajna a er-

IVím jeho ku pravému ddictví, svobodné a ni-

žádnému nezávadné, ve deky zemské vkládá a

vpisuje k jmní, držení a ddinému požívaní.

Mížován o na okraji Jan z Lipého.

Vklad Erpurku.

50. Jan Jetich z Boskovic a na Tebíi, erb

po panu Arklebovi c Boskovic suostalý, Janovi

z Pernštajna a na Helfenštajn zbožie své vlastní

a ddiné, totižto msteko Erpurk s jeho se

vším píslušenstvím, s rolí oranú i neoranú,

s lidmi platnými i neplatnými, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišemi, s vodami tekutými i neteku-

tymi. s rybníky, s rybnišemi, s jezery, s mlýny,

s mlýnišemi, s potoky, s lesy, s háji. s chrasti

námi, s horami, s doly, s hony, s lovy, s mezemi,

- hranicemi, tak úpln, jakž to svrchupsané zboží

od staradávna jest vymezeno a v svých*) hrani-

cích záleží, se vším plným právem a panstvím,

tak jakž jesl t<> pan Vrtleb, otec muoj, držel a

toho požíval, se všemi u/itky a požitky, kterými/

se kuli jmény jmenují, nic Sob am erbóm Svým

am budúcím potomkem tu práva, panstvie ani

vlastenstvie žádného nepozuostavuje ani zacho-

vávaje, než tu všecku ku pravému ddictví, jm-
ní, držení a ddinému požívaní vkládá a vpisuje.

Melovdn a nu okraji Jan z Lipého.

Vklad Vranova.

51. Jan z Pernštajna a na Helfenštajn Zde-
kovi Me ickému z Lomnice a erbé>m jeho své

vlastní zbožie a ddictvie, totiž sámek Vranov

s mstekem a s kostelním podacím, mstci"
Šatavu, msteko Šítary s kostelním podacím,

msteko Šafov i s kaplú. ves Bekov s kostel-

ním podacím, ves Petín i s kaplú, ves Lanov
1 s kaplú, ves Vracovice se dvorem a vsi pusté:

ves Jeseví se dvorem"), ves Ounšov se dvorem,

ves Kimov, ves Telice, ves Pravice, ves íšov,

ves Nároníky, ves Pustelce, ves Otoslavice, ves

Horní Petín se dvorem i jiné vsi a dvory pusté

k tomu panství píslušející, s lidmi platnými i

neplatnými i s kostelními podacími, s dvory, po-

plužími, s rolí oranú i neoranú, s platy, užitky,

s robotami, s lukami, pastvami, pastvišemi,

s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami,

s rybníky, s rybnišemi, s vodami tekutými i ne-

tekutymi. s eku Dyjí, s potoky, s mlýny, s mlý-

nišemi i se vším plným panstvím
]

a píslušen- f. 13 v.

stvím, což k tm mstekóm a všem svrchupsa-

ným od staradávna píslušelo a písluší, s meze-

mi, s hranicemi, a tak se všemi užitky a požitky,

kterýmiž se koli jmény jmenovati mohu a jakž

to zboží v svých mezech a hranicích od stara-

dávna záleží a vymezeno jest, se vším plným

právem, panstvím a vlastenstvím, a na lidech vsi

Olbramkostela opravu a vrchnost, <panstvie> 7

),

tak jak sem táž svrchupsaná zbožie sám držel a

požíval a jak sem je od pana Arkleba z Boskovic

ujal, to všecko vkládá a vpisuje k jich ddinému
jmní a užívaní, tu sob ani erbóm svým práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nepozuostavuje

ani zachovávaje.

Mešovátt a na okraji na f. /,? Zdenk z Valdštejna,

místodržící. Na f. 13 v. však mežování neprovedeno.

Vklad Erpurku.

52. Jan z Pernštajna a na Helfenštajn i s svý-

mi erby Vilímovi Kunoví z Kunstátu a erbóm

') o opraveno touž rukou z ie. •) V orig. Kínov.
3
) V orig. píslušejícími.

') Za tím nepetržená slova sám držel a toho požíval.

5
) v opraveno touž rukou c y.

") Za tím petržené slovo se.

~i Na okraji Jan z Žerotína.
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jeho své vlastní a ddiné zbožie, msteko Er-

purk s dvory, s rolí oranú i neoraná, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s rovinami, s lovy, s hony, s ižbami,

s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s užitky, s požitky a s vseli-

akými poplatky, s ekami, s behy, s rybníky,

s rybnišemi. s potoky tekutými i netekutými,

s jezery i se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jakž to zbožie od staradávna

v svých 1

) mezech, každé obzvláš aneb spolen,

záleží, nic tu sob, erbóm ani budúcím potom-

kem svým práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie nezachovávaje ani pozuostavuje, než to

všecko ve deky zemské vkládá a vpisuje k jich

pravému jmní, držení a ddinému užívaní.

Vna vklad paní Marget z ían.
53. Zdenk Mezícký z Lomnice a na Vranove

Marget z ían, manželce své, ti tisíce kop na

míšesko, v tomto markrabství mince obecn
berné, vna jejího na msteku svém Šatav a

na tom na všem, což k tomu msteku písluší a

jak sám toho v držení a užívaní jsem, ku pra-

vému jejímu vnnému právu ve deky zemské

vkládám a vpisuji a sám se toho vna píjemím
iním vším statkem svým, kterýž mám aneb

jmieti budu.

Mfežován a na okraji Zdenk z Valdšteina, místo-

držící.

Vklad Letonic.

54. Jan z Pernstajna i s erby svými Janovi ze

Zdenína a erbóm jeho ves Letonice s dvory

i s kostelním podacím, s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly, s lesy, s háji, s chrastinami i s kovina-
mi. s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hrani-

cemi, s lidmi platnými i neplatnými, s robotami,

s užitky a požitky i se všemi poplatky, s ekami,
s behy, s rybníky i s rybnišemi, potoky teku-

tými i netekutými. s jezery i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakž to zbožie

svrchupsané od staradávna v svých mezech vy-

meno a zahranno jest, nic sob tu ani erbóm
svým ani budúcím potomkóm práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nezachovávajíce, tak jakž

sem to sám držel, to všecko ve deky zemské

vkládá a vpisuje k jich pravému jmní, držení a

ddinému užívaní: a kdež by mn, svrchupsané-

mu Janovi, to zboží ve dekách svdilo, to tímto

vkladem moím a toho se odiekám.

Vklad podacího v Medlov.
55. Jan z Pernstajna Barboe z Sovince, klá-

štera Králov 2
) abatyši, i s jejím konventem po-

dací své ddiné ve vsi své Medlov ve dek v

vkládám a vpisuji ku pravému jmní, držení a

ddinému podávaní íaráuov na tu faru, a

jestliže by mn to podací ve dekách svdili

tímto vkladem moím a v nic obracuji.

Vklad na vsi pusté Újezd.

56. Jan z Pernstajna a na Helfenštajn Zyg-

mundovi Valeckému z Mírová své vlastní zboží

a ddictvie, totiž ve vsi pusté Újezd kus zlebu

a rolí s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ryb-

nišemi i se všemi užitky a požitky na tom ku>u.

ponúc od cesty úlehlni, kteráž cesta jde až po

grunty svrovské a lodjnické, a tak ten všecek

kus toho žlebu a rolí nahoru až po grunty hlava-

tické a s druhé strany po beh. jakož ten všecken

kus sám v sob jest omezen a kamením hrani-

ným osazen, nic sob tu ani erbóm práva, pan-

stvie ani kterého vlastenstvie nezachovávajíc,

tak jak sem to sám držel, to všecko ve deky

zemské vkládá a vpisuje k pravému jmní, drže-

ní a ddinému užívaní.

Vklad vsi Ostrova. f.14

57. Vladislav Mezícký z Lomnice i s svými

erby Janovi a Petrovi, bratím vlastním .r Ra-

dostína, a jich erbóm a budúcím potomkóm, po

Mikulášovi z Radostína zuostalým, své vlastní

ddiné zbožie, totižto ves Ostrov s kostelním

podacím, s platy i s robotami, s rolí oranú i ne-

oranú, s lidmi platnými i neplatnými, se dvma
mlýny i s tím rybníkem, kterýž leží v hrani-

cích k Kotlasám jeda, s rybnišemi, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, <s lesy lidskými k

tej vsi, kteréž tu tm lidem píslušejí>3
), kro-

m lesuov tch. kteíž pánóm bratím -mým ná-

ležejí, s horami, s chrastinami, s ekami, s poto-

ky, vodami tekutými i netekutými, se vším plným

právem, panstvím i píslušenstvím, jakž ta ves

svrchupsaná od staradávna v svých mezech a

hranicích záleží a vymezena jest, nic tu sob ani

erbóm svým ani budúcím potomkóm práva, pan-

stvie ani kterého vlastenstvie na tom nepozuosta-

vuje ani zachovávaje, než to všecko ve deky

zemské vkládá a vpisuje ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní; a kdež by mn.
svrchupsanému Vladislavovi, to svrchupsané

zbožie ve dekách svdilo, to tímto vkladem mo-

ím a toho se odiekám.

Smna na dvuor a msteko Fryšov.

58. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všechny asy rozmnožitel íše a uherský,

eský, dalmatský. charvatský etc. král. infant

v Hvšpaní. arciknieže rakúské a markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské knieže a lužický

') v opraveno touž rukou

i Na Starém Brn.

3) Protože není poznamenáno, kdo vymazal, mže to

býti také jen omyl, nikoli výmaz.
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markrabie etc, oznamujem tímto listem všem,

eného Jana a PemStajna na Hel-

velebného knize Frantiika, opatax

)

i místi konventu jeho.

vrných našich milých, ponížen prošeni, aby-

chom jun tej smiúvy a trlui. kterýs jest mezi

nimi skrze urozeného a stateného Jana z Kuno-

ém, podkomoího markrab-

stvie moravského, a ViHma z Víková na c im-

burku, vrné naše milé, nauil, milostiv potvr-

diti ráili, kterážto smlúva mezi nimi slovo od

slova takto v sob zni a ukazuje:

Léta Pán tisícího ptistého XXXVI v m-
st Brn v pondlí ped slavným hodem Panny

Manje hromnic /.•?/. ledna 1536] námi, Janem

: Kunovic na Uherském Brod, podkomoím
markrabstvie moravského, a Vilímem z Víková

iburku, stala se smlúva a trh eel\ a doko-

nalý mezi urozeným pánem. panemJanemzPern-

štajna a na Helfenštajn, s jedné a velebným

knzem Františkem, opatem kláštera Velehradu,

a konventem jeho s strany druhé, a to takto jsme

je smluvili: ponvadž dvuor a msteko Fryšov

a ves pustá Libice a ty vinohrady na horním i

dolním vale u msta Znojma, z kterýchžto desá-

tek i penžitý plat dávají knzi opatovi a kon-

ventu jeho, nepísedí pro dalekost cesty a již od

dávných let to zbožie z držení opatóm velehrad-

ským jest vyšlo a v summách zápisných od

Ovnaruov dršáno bylo, a tak tudy jest i na díle

k spuštní pišlo a knz opat, nemajíc hotových

penz, k výplat jest pijíti nemohl, a majíc n-
které vsi blíž k klášteru píležící vyplatiti, i pro-

dali jsú to svrchupsané zbožie fryšovské svrchu-

psanému panu Janovi z Pernštajna a erbc)m jeho

za puol tetího tisíce a za dvatceti šest kop gro-

šuov eských, za jednu kopu šestdesáte groši a

za jeden groš VII d. eských poítajíc, a to na

minci eské neb rakúské dobré, krom penz ma-
lých, kterážto summu pan Jan z Pernštajna panu

opatovi a konventu jeho na den svatého Václa-

va od datum smiúvy tejto najprvé píštího dáti

a v mst Znojm v moc jich položiti má, a v té

summ aby bylo grošuov eských širokých XVC

kop gr., a ty pan opat s konventem svým mají

jeden groš v devíti penzích bráti a pi pijíma-

ní té summy- pan opat i s konventem svým mají

pánu z Pernštajna list správní obyejný na to

zbožie fryšovské dáti; item povolení od krále

JMti na ten prodaj pán z Pernštajna i knz opat

s konventem svým pi králi JMti jednati mají:

item hned na svatého Havla po datum smiúvy tejto

najprv píštího pan opat s konventem svým mají

a povinni budu toho zbožie frvšovského pánu

z Pernštajna postúpiri a \ <li ení jeho uvésti, f. 14 v.

A pan op.it 1 s konventem svým hned Ovnaróm
po jistém poslu listem odeveným oznámiti mají,

že 11.1 svatého Václava summu jejich na Fryšov
zapsánu v mst Znojm jim klásti duí, a oni

aby jim na len as v moc jejich toho zbožie

ryšovského postoupili; což mimo vejplatu Fr)

sova te summ) zuostane, jakožto puol sedma sta

kop grošuov, to pan opat s konventem svým na

dolu, toho kláštera velehradského obrátiti mají.

nco tím vyplatiti aneb jinj statek pikoupiti.

\ tak podlé tito SmlÚV) naší mají se k sob
kesansky a spravedliv jedna strana k druhé

zachovati. A tak jsú slíbili uiniti. Toho pro bu

dúcí pamt my. Jan z Kunovic a Vilím z Víko-

vá, peeti své vlastní k této smlúv pidáviti jsme

dali a každé stran jednu v jednostajná slova

napsánu jsme dali a my, Jan z Pernštajna. knz
František opat i s konventem svým, podlé na-

šich svrchupsaných pánuov smlúva také pro

jisté toho zdržení peeti své vlastní pidáviti

jsme dali. Stalo se dne a léta naped psaného.

Protož my, k jejich prosb jsúce naklonni a

znajíc dobré a užitené téhož kláštera velehrad-

ského býti, s dobrým rozmyslem, naším jistým

vdomím, mocí královskú v echách a jakožto

markrabie moravský takový trh a smhlvu uin-
nu ve všem jejím znní stvrzujem a upevujem,
kterážto smlúva má od nás a budúcích králuov

eských a markrabí moravských držána a za-

chována býti nyní i na budúcí asy, pikazujíce

pi tom hajtmanu, komorníku a sudímu mar-

krabstvie moravského, kdy byste koli od svrchu-

psaných Jana z Pernštajna aneb knze Františka,

opata velehradského, a konventu jeho požádáni

byli, abyste tento list náš i s tou smlúvú ve deky

zemské vložili beze vší odpornosti, jina neiníc.

Tomu na svdomí peet naši královskú k tomuto

listu pivsiti jsme rozkázali. Jenž jest dán a

psán v Inspruku v pondlí po slavném hodu

Vzkíšení Pána Krista fiy. dubna 1536], léta

Pán tisícého ptistého XXXVI a království na-

šich ímského šestého a jiných desátého.

Ferdinandus.

Vidit Johannes Pflug de Rabensstayn,

supremus cancellarius regni Boemie.

Poslové ke dekám dáni tohoto listu od pana

Hynka z Vrbna na míst pana Jana Kuny z Kun-

státu. hajtmana markrabstvie moravského, pan

Jaroslav mladší z Šelnberka a z Kosti a pan Jan

z Žerotína.
2
)

Vklad mlýna na Dúbrav.
59. Vilím z Víková na Cimburku ehoovi

Vachoi'i z Oechovicek a erbóm jeho své vlastní

') Za tím nepetržené slovo opata. ) Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od podpisu

králova a kancléova.
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a ddiné zboží, totižto mlýn, ležící na Doubrav,

kterýžto mlýn od staradávna k tej polovici vsi Ti-

kovic, kteréž jsem já polovice v držení, píslušel,

s tím se vším panstvím, píslušenstvím a prá-

vem ddiným, tak jak jsem to sám držel a po-

žíval a což k tomu mlýnu od staradávna píslu-

šelo a písluší a jakž jest ten mlýn v svých me-

zech a hranicích od staradávna vymen a vy-

mezen, i s potokem Bobravú, což k tomu mlýnu

písluší a pokudž toho mlyná užíval a užívá,

s užitky i s jiným panstvím a se vším píslušen-

stvím, s mezemi, jakž ten mlýn v svých mezech

a hranicích záleží a vymezeno jest, nic sob tu na

tom mlýn ani erbóm svým práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nezachovávajíc a nepozuosta-

vujíc, to všecko ku pravému ddictví, jmní, dr-

žení a ddinému požívaní vkládám a vpisuji.

Mezován a na okraji Jan z Zerotína.

f. 15 60. My Ferdynand, z božie milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hyšpa-

ní, arciknieže rakúské a markrabie moravský-,

lucemburské a slezské knieže a lužický markra-

bie etc, oznamujem tímto listem všem, že s do-

brým rozmyslem a rad vrných našich milých,

z milosti naší královské a vzhlédnúc na pilné,

povolné a vrné služby, kteréž jest nám urozený

lan Kuna z Kunstátu, hajtman markrabstvie

moravského, vrný náš milý, ta všecka léta, jakž

jsme v královstvie naše vešli a markrabím mo-
ravským zuostati ráili, inil a podnes initi ne-

pestává, také pro zvláštní pilné poteby naše

jemu, svrchupsanému Janovi Kunoví, erbóm i

budúcím potomkem jeho prodali jsme a mocí
listu tohoto prodáváme a postupujeme své vlast-

ní zbožie a ddictvie, totiž ves Troskotovice

s kostelním podacím, s lidmi platnými i neplat-

nými, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišemi i s mezemi, s hranicemi, s ro-

botami i s užitky a požitky i se všemi poplatky.

s rybnišemi, s rybníky, s potoky, s desátkem

obilným i se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jakož to zbožie od staradávna

v >vých mezech zvlášt záleží a jsú
1
) vymena,

což tu od staradávna k klášteru oslovanskému

píslušelo, nic tu sob, ddicóm a budúcím po-

tomkem našim, králóm eským a markrabím
moravským, práva, panstvie ani kterého vla-

stenstvie nezachovávaje, než to jsme všecko pro-

dali ku pravému ddictví, svobodné a nezávadné,

jemu, svrchupsanému Janovi Kunovi, a erbóm
jeho za puol pátá tisíce zlatých, za každý zlatý

XXX gr. eských a za groš VII d. bílých

poítajíc, na minci obecn v markrabstvi mo-
ravském berné, kterúžto summu jsme již od nho

hotovú zúplna a docela zaplacenu pijali. A tu

ves nahoe jmenovánu, Troskovice, s jejím vším

píslušenstvím máme s svrchupsanému Janovi

Kunovi a erbóm jeho, když najprvé deky v Brn
otevíny budu. ve deky vložiti a vepsati, a svd-
ili i-lr) by prvé komu ve dekách, to z desk vy-

psati a vymazati a po dekách vložení plná ti léta

spravovati a osvobozovati od každého lovka
svtského i duchovního, kdož by to zbožie svr-

chupsané právem zemským nakl na všem neb

na díle. A zvlášt jim slovem naším královským

piiekati ráíme za ssutí tak, aby oni, kupitelé

naši svrchupsaní, vždy pi tom zboží bez zmat-

ku zuostali. A toto naše jemu. svrchupsanému

Janovi Kunovi, a erbóm jeho tej vsi od kláštera

oslovanského odprodání má býti beze vší újmy a

škody témuž zápisu, kterýž od nás prvé na zá-

stavu kláštera oslovanského spolu s tou vsí a

s jiným statkem k témuž klášteru píslušejícím

má. Než kdybychom my, ddicové i potomci

naši, králi eští a markrabové moravští, po

vyjití tch let v tom zápisu položených klášter

oslavanský s jeho píslušenstvím od svrchupsa-

ného Jana Kuny, ddicuov a potomkuov jeho

zase vyplatiti chtli, máme a povinni budem jim

tu summu v tom zápisu položenu beze všeho a

všeliakého vyazování zúplna dáti a v moc jim

položiti a oni. pijmúc summu svú zúplna a po-

stoupíc nám kláštera oslovanského s jiným stat-

kem k nmu píslušejícím, pedse tej vsi svrchu-

psanej Troskotovie s jejím vším a všeliakým pí-

slušenstvím podlé tohoto našeho prodaje v d-
diném držení a užívaní zuostati mají. A pi-

kazujeme najvyším komorníku a sudímu mar-

krabstvie našeho moravského, nynjším i budú-

cím. vrným našim milým, když koli od svrchu-

psaného Jana Kuny, hajtmana, neb erbuov jeho

požádáni budete, abyste jemu tento list náš podlé

poádku a obyeje
|
téhož markrabstvie ve deky f. 15 v.

zemské vepsali a vložili, jinae neiníc. A kdož

by tento list jml s dobru a svobodnu vuolí s svr-

chupsaného Jana Kuny neb erbuov jeho, ten má
a jmieti bude túž plnu moc a právo ke všem v-
cem v tom listu položeným a zapsaným tak jako

on sám a erbové jeho. Tomu na svdomí peet

naši královskú k listu tomuto pivsiti jsme roz-

kázali. Dán v Vídni v úterý den svatého Ondeje,

apoštola božieho [30. listopadu 1535], léta bo-

žieho tisícího V™ XXXV a království našich

ímského pátého, uherského devátého a eského

desátého.

Ferdynandus.

Vidit Johannes Phlug de Robensstayn,

supremus regni Boemie cancellarius.

Poslové tohoto listu ke dekám dáni od pana

') Toto a další slovo tak v originále. 2
) V orig. svidilo a A jest opraveno z t.
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Kunstátu, hajtmana raarkrabstvie

:i Vilím Kuna / Kunstátu a pan

Jan / Kuno\ i<

(1 1.
'

• ímskj král.

^ I íše, uherský, eský,

dalmatský, chai král. infant v Hyšpa-

ní. arcikni a markrabie moravský, lu-

kniže a lu ickj markrabie

iiijem tímto list( e jsme jmé-

nem • unstátu na Luko-

ajtmana markrabstvie moravského,

ého S Mírová na Mi-

rných našich milých, prošeni, abychom

mezi nimi skrze uro-

zeni- slovutného, Hynka z Vrbna na

Hndicha Mesíckého z Lomnice na

a Kunu z Kunstátu na Hrádku,

Mikuláše Prusinovského z Vickova na Syrovi-

Vilima Valeckého z Mírová na Budkov a

Zdenka Konického z Švábenic a na Konici, vrné

•nlé. uinna, milostiv potvrditi ráili, kte-

smlúva slovo od slova takto v sob znie a

ukazuje:

Léta Pán tisícího ptistého titeátého šestého,

v stedu ])ed nedlí l.etare [22. bezna [536]

stala se jest smlúva dobrovolná, celá a dokonalá

námi, Hynkem z Vrbna a na Námšti, Jindi-

chem Mezíckým z Lomnice a na Jemnici. Vilí-

mem Kunu z Kunstátu a na Hrádku. Mikulášem

Prusinovským z Vickova a na Syrovicích. l'ilí-

mem Valeckým z Mírová a na Budkov a Zde-
kem Konickým z Švábenic a na Konici, mezi uro-

zeným pánem, panem Janem Kunu z Kunstátu

na Lukoz^. hajtmanem markrabstvie mora\>ké-

ho, s jedné a urozeným a stateným rytíem, pa-

nem Zygmundem Valeckým z Mírová na Miro-

slavi. s strany druhé, a to taková: Jakož pan

hajtman drží nkoliko lovku ve vsi Damnici a

podací též má na fae miroslavské, vše k klášteru

oslovanskmu píslušející, na tom na všem, což

jemu tu na tch lidech v Damnicích i též na

tom podacím na fae miroslavské. jakož to na

ten as pán a držitel kláštera oslovanského má,

náleží, to všecko své právo sám od sebe. od er-

buov svých pevodí a mocné dává. propouští pa-

nu Zygmundovi svrchupsanému a erbóm jeho

v tom práv, jakž to sám držel a užíval, a proti

tomu pán Valeky asto psaný všecko své právo,

f. 16 kteréž jemu spravedliv na vsi Babicích a er-

bóm jeho na lidech v té vsi píslušejících i na

všem jiném náleželo a náleží, též na pana hajtma-

na a erby jeho a budúcí držitele kláštera oslovan-

ského, duchovní neb svtské, pevésti má a spo-

len u krále JMti jednati mají. aby jim toho

král IMt povoliti, pieti a milostiv tej smlvy
potvrditi ráil, a když by takové potvrzení od

krále I M ti zjednali, hned potom ve tyech ne

dlích poád zbhlých pan hajtman pánu \ alec

kému tch lidí v Damnici postúpiti a v poddanost

uvésti i též podací Far} miroslavské na pána \ a

leckého a crhy jeho pevésti ddin má a té/ pan

Zygmund Valeckj tich lidí v Babicích hned

asu panu hajtmanovi a erbóm jeho aneb

tomu. komu/ by pan na mi>t svém poruil, po-

stoupiti a v poddanost uvésti má, to všecko, což

jemu, erbóm jeho tu náleželo, na pana hajtmana a

erby jeho a budúcí držitele kláštera oslovanského

pevésti a to jim ve deky zemské vložiti povinen

bude a má; však toto jsú sob zvlášt vymínili,

jestliže by pan Valeky aneb erbové a potomci

jeho, držitelé Miroslav, na tom grunt damnic

kém rybník udlali, že z toho rybníku vodu trúbu

spouštti nemají na rybník pán hajtman ani

splavu skopávati na ten as, když by rybník pá-

n hajtman u Troskotovic spušen k lovení byl,

i od poetí lovenie za plné ti nedle poád
zbhlé. A toto se znamenit v tejto smlúv vy-

hražduje. co se dotyce desátkuov ze vsi Pehem-

dorju a msteka Mittldorfu, kteížto desátkové

vlastn k klášteru oslavanskému") náleží a pan

Jan z Lipého na Krumlov, najvyší maršálek

královstvie eského a najvyší komorník markrab-

stvie moravského, na ten as je bere, dotyce*)

že v ty desátky pan Zygmund Valeky, erbové a

potomci jeho. držitelé miroslavští, ani farái mi-

roslavští vkládati se nemají nyní ani na asy bu-

dúcí. A jestliže by pak král JMt k tomu povoliti

a tej smlvy potvrditi neráil, tehdy aby ta smlú-

va moci nemla a v nic obrácena byla a strana

strany aby tím nevinila. A tu svrchupsanú smlú

vu slíbili jsú sob práv a vrn zdržeti a v celosti

zachovati. Tomu na svdomí peeti své vlastní k

tejto smlúv pitisknuti jsme dali a pro širší toho

vdomost piprosili jsme svrchupsaných smlúvi.

že jsú peeti své podlé našich k tejto smlúv pi-

tisknuti dali, sob a svým erbóm bez škody. Jenž

jest dán a psán léta a dne svrchupsaného.

Protož my, k jejich prosb jsúc naklonni a

znajíc dobré a užitené obú stran býti. s dobrým

rozmyslem, naším jistým vdomím, mocí králov-

ská v echách a jakožto markrabie moravský ta-

ková smlúvu ve všem jejím znní stvrzujem a u-

pevujem. kterážto smlúva má od nás a budú-

cích našich, králuov eských a markrabí morav-

ských, držána a zachována býti nyní i na budúcí

asy. pikazujíce pi tom hajtman. komorníku

a sudímu markrabstvie moravského, kdy byste

koli od svrchupsaných Jana Kuny. hajtmana.

*) Tento zápis o poslech jest v orig.

králova a kancléova.

právo od podpisu 2
) kému opraveno touž rukou z kého.

3
) Tak, opakováno, z' originále.
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aneb Zygmunda Yaleckého požádáni byli, abyste

tento list náš i s tú smlúvú ve deky zemské vlo-

žili beze vší odpornosti, jina neiníc. Tomu na

svdomí peet naši královská k tomuto listu jsme

pivsiti rozkázali. Dán v Inspruku v sobotu

ped svatými Filipem a Jakubem, apoštoly boží-

mi \2<). dubna 1536], léta Pán tisícého ptistého

XXXVI a království našich ímského šestého a

jiných desátého.

Ferdinandus.

Vidit Johannes Phlug de Robensstayn.

supremus regni Boemie cancellarius.

Tohoto vkladu poslové ke dekám dáni od pa-

na Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana markrab-

stvie moravského, pan Vilím Kuna z Kunstátu

a pan Jan z Kunovic. 1

)

f. 16 v. 62. Léta od narození Syna Božího tisícího p-
ti stéhn titeátého šestého, v sobotu po svatém

Jakubu, apoštolu božím />o. ervence 1536], sta-

lo se piddní na vsi Vrbici na statku a díle

Zdeka z Zástizl urozeným vládykám Prokovi

staršímu z Zástizl na Ždánicích, Stiborovi z

Vranova na Želeticích, Petrovi z Vlachovic na

Vlachovicích skrze urozeného pána, pana Hyn-

ka Štose s Koitnic, na míst urozeného pána,

pana Jana z Lipého a na Krumlov, najvyšího

maršálka královstvie eského a najvyšího ko-

morníka markrabstvie moravského, pi pítom-

nosti jiných pánuov úednikuov obojího práva,

kdež na díl Procka staršího [z]") Zástizl na

tchto lidech jest se piddní stalo, tak jakž jest

se svod i odhad stal:

Item. Na Janovi Rouškoví, kterýž drží 1 tvrt

a podsedek. Dává o sv. Jií VI gr., o sv. Václa-

ve tolikéž, robotniho o sv. Martin VII72 gr.,

lesního II gr. V d., vejce III. Item na Jírovi

Krocanovi, kterýž drží 72 lánu. Dává o sv. Jií

VIII gr., o sv. Václave tolikéž, robotniho XV
gr., lesního II gr. V d., vejce III. Item na Vaš-

kovi Ttinákovi, kterýž drž! pl lánu. Dává o

sv. Jií VIII gr., o sv. Václave tolikéž, robot-

niho XV gr., lesního II gr. V d., vejce IIII.

Item na Matjovi Kotlavovi, kterýž drží puol

lánu. Dává o sv. Jií VIII gr., o sv. Václave to-

likéž, robotniho XV gr., lesního II gr. V d..

vejce IIII. Item na Vaškovi Šilhavém, kterýž pod-

sedek drží. Dává o sv. Jií II gr., o sv. Václave

tolikéž, robotniho IIIV2 gr. IV» d., lesního II gr.

V d., vejce II. Item na Matjovi Huppovi uká-

záno na díl Prok XV gr. V d.; a na tch svr-

chupsaných lidech zuostává Albrechtovi desátek

obilný.

Na díl Stibora z Vranova na tchto dole psaných

lidech piddní se stalo:

Item. Xa Bartoovi, kterýž drží 72 lánu. Dává
o sv. Jií VIII gr., o sv. Václave tolikéž, robot-

niho3
) XV gr., lesního II gr. V d., vejce IIII.

Item na Vakovi Židovi, kterýž drží V2 lánu.

Dává o sv. Jií VIII gr., o sv. Václave tolikéž,

robotniho XV gr., lesního II gr. V d., vejce IIII.

Item na Bartoovi Ryšavém, kterýž drží puol

lánu. Dává o sv. Jií VIII gr., o sv. Václave to-

likéž, robotniho XV gr., lesního II gr. V d.,*)

vajec IIII. Item na Matjovi Huppovi ukázáno

XVIII gr. I i; a též na tch svrchupsaných li-

dech, kteíž se na díl Stibora z Vranova dostali.

desátek obilný zuostává Albrechtovi z Víková.

Xa díl Petra Vtachovského na tchto dole psa-

ných lidech piddní se stalo:

Item. Na Pavlovi Haplovi. kterýž drží V2 lánu.

Dává o sv. Jií VIII gr., o sv. Václave tolikéž.

robotniho XV gr., lesního II gr. V d.. ve[j]ce IIII.

Item na Ondrovi Nmcovi, kterýž drží podsedek.

Dává o sv. Jií II gr. a o sv. Václave tolikéž,

robotniho IIIV, gr. IV* d., lesního II gr. V d.,

vejce II; a na tch svrchupsaných lidech, co se

odhádalo na díl Petra Vlachovského, zuostává

desátek obilný Albrechtovi z Víková.

63. Ctibor z Vranova všecko právo své
5
) na

lidech v Vrbicích, kteréž mi se tu piddním do-

stalo a ve deky zemské vloženo, na Albrechta z

Víková a erby jeho pevodím a tímto vkladem

toho jse odíkám.

') Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od podpisu

králova a kancléova.

') Nebo pedložka z splynula s následujícím Z.

3) Za tím petržené íslo VIII.

«) V orig. gr.

5) Pipsáno dodaten mezi sousední slova.
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Kniha pana Jana z Zerotína.]

f. 1 1. Léta Pán 1538, v pondlí post Reminisce-

re [18. bezna 1538] držán jest snm v mst
Brn skrze urozené pány, pana Jana Kunu z Kun-

státu a na Lukov. hajtmana. pana Jana z Zero-

tína na Strážnici, najvyšího komorníka, pana Ja-

na Zajímae z Kunstátu a') z Jevišovic na Taví-

ki ivicích, najvyšího sudího markrabství morav-

ského, a urozeného vládyku Otmara z Nepomu-

ka, najvyšího písae zemského; na kterémž jsú

sedli urození páni: pan Albrecht z Lichtnburka

na llostimi, pan Jan Osovský z Doubravice na

Hrutovicích, pan Dobeš ernohorský z Boskovic

na Rosicích, pan Zdenk Mezeícký z Lomnice na

Vranov, pan Jan z Lichtnštajna na Xyklšpurce,

pan Puota z Ludanic na Rokytnici, pan Jan Je-

tich ernohorský z Boskovic na Tebíi, pan Jan

z Valdštajna na Brtnici, pan Bedich z 2erotína

na Štramberce, pan Václav Haugvic z Biskupic

na Bouzov, pan Jan z Kunovic na Brod Uher-

ském, podkomoí, pan Jan Šiška z Kounic na

Slavkov; a z vládyk: Vilím z Víková na Cim-

burku, najvyší hofrichtý, Jan Kusý z Mukodl
na Bohuticích, Petr Pražma z Bílkova na Leštné

a
2

) Jindich Beznický z Xáchoda na Dunajovi-

cích
3
), Mikuláš Radkovec z M|i]rovic na Bate-

lov.

pil v. Vklad tvrtého dílu Hodic.

2. Jan Kuna z Kunstátu a na Lukov, hajtman

markrabstvie moravského, i s svými erby Mat-
jovi Vencelíkovi z Žirovnice na Tešti i jeho er-

bóm zbožie a ddictvie, žádnému nezávadné, si-

rotkuov Hynka a Roziny, pozuostalých po ne-

božtíkovi Vítovi Hodickým z Hodic, tvrtý díl

Hodic i s s dvorem, 4

) na kterémž byl týž Vít Ho-
dický. i s mlýnem, ve vsi Rosice puol lánu a ve

vsi Stajiších puol lánu, ve vsi Bezdkov puol

druhého lánu, ves pustu Lovtín, též i s lesy a

s rybníky a potoky, vodami tekutými i netekutý-

mi, s lidmi platnými i neplatnými, s lukami, ddi-
nami, s lesy, háji, s chrastmi, s chrastinami,

s mlýnišemi, s horami, s doly, s pastvami, s pas-

tvišemi, s robotami, vejci, kurmi, s lovy, s hony,

s ižbami, s užitky a požitky, jakýmiž by se koli

jmény jmenovati mohly, i se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím i se vší zvuolí. a tak,

jakž jest se témuž Vítovi na jeho oddíl dostalo a

jakž jest toho v držení a užívaní byl, nic tu sirot-

kóm, erbóm a budúcím potomkóm jich na tom na

všem jmenovaném statku žádného práva, pan-

stvie. ddictvie ani vlastenstvie nevymieuje ani

pozuostavuje, než to všecko ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddictví, jmní, drže-

ní a ddinému užívaní.

Vklad vsi Pozdtína.

3. Zigmund Valeky z Mírová i s svými erby a

budúcími potomky Smilovi Osovskému z Doubra-

vice a erbóm jeho i budúcím potomk<'>m zbožie své

vlastní a ddictvie, tvrz s dvorem poplužním a ves

Posdtín, ves Vletín, ves Bochovice, ves Hro
tín, ves Popuovky, což sem tu jml, podací kostel-

ní ve vsi Hartvíkovicích, rybník Netušil u l 'okur-

ce léící, s dvory, s rolí oranú i neoranú, s luka-

mi. s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly.

s lesy, s háji, s luhy, s vrbinami, s chrastinami,

s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi,

s hranicemi, s lidmi poplatnými i neplatnými,

s robotami i s užitky a požitky i se všemi poplat-

ky, s ekami, s behy i s rybníky, s rybnišemi,

s potoky tekutými i netekutými, s jezery i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakž

jsú tch zboží svrchupsaných pedkové moji a já

po nich v držení a užívaní byli. jakž ta zbožie

svrchupsaná od staradávna v svých mezech, v kaž-

dé zvlášt, a v hranicích vymína a vymezena

jsú, krom tej louky, kterúšsetn já, svrchupsaný

Zygmund, Vachkovi z Hartvíkovic, v ty asy
lovku svému a na tento as lovku králové

Marije Její Mti. k hradu znojemskému písluše-

jícímu, v gruntech pozdtínských ddin gruntu

jeho oddal, nic tu sob na svrchupsaných statcích

ani erbóm a budúcím potomkóm svým práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nepozuostavuje

ani zachovávaje, než to všecko ve deky zemské

vkládám a vpisuji k jich pravému jmní, držení a

ddinému užívaní.

Vklad dílu ve vsi Lidmiicích.

4. Jan Herult z Hcrultic na Budkovicích i f.2

s svými erby a budúcími potomky Janovi Kusé-

mu z Mukodl na Bohuticích a erbóm jeli'

vlastní ddictví a zboží, žádnému nezávadné, což

mám na díl svuoj ve vsi Lidmiicích, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s inžemi, platy, robotami.

') Toto a dv další slova touž nikou nad ádkem
'-') Touž rukou nad ádkem.
3
) Za tím jest petržené slovo a a nad nim znaménko,

které sice není u žádného z pedcházejících jmen, ale

z . 14. jest vidti, že Mikuláš Radkovec mlbýtijm<

za Janem Kusým.

*) V orig. s zdvorem.
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s slepicemi, s vejci, s roli oranú i neoranú, u

a poplatky, - lukarni, s chrastinami, s vodai

kutými i netekutými, s rybníky, - rybnišemi i

s jiným se vším píslušenstvím a panstvím, co k

tej polovici ve vsi Lidmiicích ihI staradávna pí-

slušelo a písluší, s mezemi, s hranicemi, i

\ sich hranicích a mezích vymíno a vj

mezino jest, tak jak sem to sám držel a u íval,

b nic ani erbóm a potomkóm svým práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nezachovávaje,

•', ky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jejich držení, jmní a ddinému uží-

Vklad tvrtého dílu Vrbice.

5. Jiik l\taur z Tetova a na Zlín i s svými

erby Albrechtovi z Víková a na ejkovicich, su-

dímu práva menšího brnnského, a erbóm jeho

své vlastní zbožie a ddictvie, ve vsi Vrbici tvrtý

díl s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i

neoranú, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s le-

sy, s háji, s chrastinami, s doly. s lovy i se vším

plným právem, panstvím. COŽ k tomu tvrtému dí-

lu Vrbici píslušelo a písluší, tak jakž v svých1
)

mezích a hranicích od staradávna záleží a jak

jest to na mne po neboštíku panu Heraltovi Ku-

noví Z Kunstátit jako na jednoho rukojmí pišlo,

nic sob tu ani erbóm svým nepozuostavuje, než

tak. jakž sem to sám držel a toho po pedcích

svých užíval, to všecko vkládám a vpisuji ku pra-

vému ddictví, jmní, držení a ddinému poží-

vaní.

Vklad ddictvie Kounic.

6. My Ferdynand, /. božie milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hyšpa-

ní, arciknieže rakúské a markrabie moravský,

lucemburské a slezské knieže a lužický markra-

bie etc.
5
), oznamujem tímto listem všem, jakož

jsme ped asem minulým zámek náš Kounice

s klášterem a s jeho vším píslušenstvím v jistých

summách penz statenému Jiíkovi Žabkon z

Limberku, místokancléi našemu v království

eském, vrnému milému, zastaviti a zapsati rá-

ili, i jsúc tchto nebezpených asuov mnohými
a znamenitými válkami od nepátel našich a

zvlášt od Turkuov, protivníkuov svaté víry ke-
sanské, velice obtíženi a vojska naše, kteráž ne-

jednom pro samu potebu naši, než pro králov-

stvie, zemí poddaných našich i všeho kesanstva
obranu a zachování proti pohanóm v poli ležící

majíc, na kteréžto lidi služebné k jich chování

znamenité summy penz jmieti musíme, proto/

vzhlédše na taková naši a všeho kesanstva po

tebu .i na ustaviné platné, vrné služby téhož

Jiíka Zabky, kteréž pedkm našim, králóm f.2v.

eským, inil a nám initi nepestává, - dobrým

rozmyslem, naším jistým vdomím, s rad vr-

ných našich milých, mocí královská v echách a

jakožto markrabie moravský svrchupsanému Ji-

íkovi Zabkovi, ddicóm, erbóm i budcím potom

kóm jeho prodali jsme a moeí listu tohoto prodá-

váme a postupujem své vlastní /.boží a ddictví,

totižto zámek Kounice s klášterem, s mstekem
Kouiiieemi, s faru podací, .v many, s vinohradem,

v mlýnem, s desátkem vinným a obilným, s eku.

s zahradami i se vším píslušenstvím, msteko
Pravlov s faru podací, s mlýnem, clem, s desál

kem vinným, ves Nmíce s desátkem vinným a

na rolí Komárovské*) s desátkem obilným a s lou-

kou, item puol vsi Medlova s desátkem vinným.

jakž se od staradávna vybíral, s lesem k tej puol

vsi náležitým a s loukou, item ves Malešoviee

s desátkem obilným a s pustou vsí Poíany*)
s de-átkem obilným, s faru podací a s mlýnem,5

)

item ves Svrovice s desátkem obilným, s faru

podací, s jedním manem a s jednu louku, vesPís-

notice s desátkem obilným.") s luhem neb s le-

sem a zeliskem i jezerem, item ves Vranovice

s desátkem obilným, s lesy a s pustou vsí Tepla-

ný se tmi many, loukami a jezery k tej vsi pí-

slušejícími, item ves Valtrubice s desátkem obil-

ným, s hájem, s podací faru as desátkemvRauzn-

pruku, item ves Maršovice s jedním dvoákem a

platem, item ves Trboušany s desátkem obilným

a vinným, s lesem, se dvíma many, s jedním dvo-

ákem, s dvma rybníky, item ves Bránice Mo-
ravské s desátkem obilným a vinným, s jedním

rybníkem a s mlýnem, item ves Hlínu s horami

k ní od staradávna píslušejícími, horu pustu,

s lukarni, s desátky vinnými i obilnými, item ves

Nesvojovice s horami k ní píslušejícími, item

i'cs Tavuorek s horami k ní píslušejícími a

s mlýnem, item ves Sulovice s horami a se tmi
rybníky, totiž Hlubokým, Ploužkem, 7

) Žabin-

cem, a se dvma many, item ves Milany s desát-

kem obilným a vinným. í jedním dvoákem,
s dvma many a s háji k tej vsi píslušejícími,

item ves Braice s desátkem obilným a vinným.

í jedním manem, s jedním rybníkem a s hájem

k tomu píslušejícím, item ves Dunajovice i s pu-

stými vesnicemi, totiž Klentic, Prátesprun, s de-

sátky obilnými z Perg, s platem vinným z Niklš-

*) v opraveno touž rukou £ y.

2
) Za tím, na konci ádku, petržené písmeno O.
3
) é opraveno touž rukou z ý.

') i ' orig. Poryany.

5
) Fara a mlýn v Malešovicích.

'•) Za tím petržená slova a s pustu vsí.

7
)

í* orig. Ploužkem.
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prku, s faru podací, s eku Dyjí a s jinými užit-

ky k tomu od staradávna píslušejícími, item

v Dirnholci jedno manstvie, ve vsi Kupících dva

lovky s platem, ve vsi Jezeanech jednoho lo-

vka s platem, item ve vsi Lodjnici jednoho ma-

ua. item na cizím panství v Kwrdjov, v Niklš-

purku, Vistonicích, v Dirnholci, v Neysydli,

v esnoíctch, v Mušov fary podací, a to všecku

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s robotami, lukami, desátky, pastvami,

pastvišemi, s ekami, potoky, mezemi i se vším

a všeliakým píslušenstvím, jakž by koli jmeno-

váno a vyhledáno býti mohlo, i se vším plným

právem, panstvím a všeliakým píslušenstvím,

jakž od starodávna k zámku a k klášteru kounic-

kému píslušelo, nic tu sob, ddicóm a budúcíin

potomkóm našim, králóm eským a markrabím

moravským, práva, panstvie ani kterého vlasten-

stvie nezachovávaje ani pozuostavujíc, než to

jsme všecko svrchupsanému Jiíkovi Žabkovi, d-
dicóm a erbóm jeho za devatenácte tisíc a tyit-

f.3 ceti kop grošuov
|
eských, jednu každú kopu

grošuov po šestdesáti groši bílých a za groš sedm

penz bílých poítajíc, prodali ku pravému ddic-

ství. svobodné a nezávadné, kterúžto svrchu jme-

novánu summu penz na hotových penzích zú-

plna zaplacenu jsme pijali. Protož svrchupsané

panstvie kounické se vším píslušenstvím, jakž se

svrchu píše, bez umenšení, máme již dotenému

Jiíkovi Žabkovi, ddicóm a erbóm jeho, když

najprvé deky v Brn otevíny budu, ve deky zem-

ské vepsati a vložiti, a svdilo-li by komu prvé

ve dekách, to
1

) z desk vypsati a vymazati a po

dekách vložení plná ti léta, a pokudž za právo a

za obyej jest, spravovati a osvobozovati od kaž-

dého lovka duchovního i svtského, kdož by to

zboží svrchupsané právem zemským naekl na

všem neb na díle; a zvlášt jim slovem naším krá-

lovským piíkati ráíme za ssutí tak, aby oni,

kupitelé naši svrchupsaní, vždy pi tom zboží,

jakž se svrchu píše, beze všeho umenšení a všeli-

akýclr) zmatkuov zuostali a toho všeho užívati

mohli i moc jmli nic mén, než jako jiní oby-

vatelé markrabstvie moravského svých ddiných
statkuov užívají a s nimi uiniti mohu a moc mají

bu z práva neb z obyeje. A což se pak služby

boží pi témž kláštee, kteráž tu držána býti má,

dotýe, povinen bude on, Jiík Žabka, s ddici

svými a budúcími potomky tyi nábožné, dobré,

poctivé a kesanské knží a zvoníka s potebami
náležitými ke cti a k chvále Boží držeti a chovati.

A jakož také drahn far podacích k zámku Kou-
nicim 3

) písluší, aby asto psaný Jiík Zabka

s ddici svými i jich potomci na ty fary kesan-
ské dobré, poádné knží podávali, tak jakž pi
které fae prvé za ád a obyej jest knze jmeno-

vati bylo, a to pro uvarování nových bluduov a

sekt, aby se ti nerozmáhali a nevkoenili. A po-

nvadž, jakž se svrchu píše, zámek Kounice se

vším jeho píslušenstvím ddin jsme, žádného

sob a budúcím králóm eským a markrabím mo-

ravským vlastenstvie tu nepozuostavujíc, prodali,

však proto vrchnost naši královskú, totiž v pokla-

dích také zlatých a stíbrných i jiných kovích

všecku povinnost, kterúž jiní obyvatelé téhož

markrabstvie moravského nám jsú zavázáni a

povinni initi, sob, ddicóm i potomkóm našim

vyhrazujem, chtíc tomu, aby on, Jiík Zabka, s

ddici i s potomky svými ve vší náležité podda-

nosti a v poslušenství jakož jiní v témž mar-

krabství obyvatelé k nám a budúcím markrabí

moravským se zachovali. Protož pikazujem

hajtmanu, najvyšímu komorníku a sudímu mar-

krabstvie moravského, nynjším i budúcím, vr-

ným našim milým, když koli od svrchupsaného

Jiíka Zabky, ddicuov neb budúcích jeho za to

požádáni budete, abyste jemu svrchupsané pan-

stvie kounické se vším píslušenstvím, jakž na-

hoe psáno jest, ve deky zemské i s listem tímto

vložiti a vepsati rozkázali beze všech vejmluv i

všeliakých odporností. A kdož by tento list ml
s dobru a svobodnu vuolí asto jmenovaného Ji-

íka Zabky neb ddicuov a erbuov jeho, ten má a

jmieti bude túž plnu moc a právo ke všem vcem
v tomto listu položeným a zapsaným tak jako on

sám a ddicové jeho.
|
Tomu na svdomí peet f.3v.

naši královskú k listu tomuto pivsiti jsme roz-

kázali. Dán v Vídni v úterý po svatém Františku

[g. íjna 1537], léta Pán tisícího ptistého titeá-

tého sedmého, království našich ímského sedmé-

ho a jiných jedenáctého.

Ferdynandus.

Tohoto listu dáni poslové ke dekám od pana

Jana Kuny z Kunstátu. hajtmana markrabstvie

moravského, pan Vilím Kuna z Kunstátu. pan

Dobeš ernohorský z Boskovic').

Ves Tikovice.

7. Vilím c Víková a Cimburku, najvyší hof-

rychtí markrabstvie moravského. Jiíkovi Žabko-

vi s Limberku na Kounicích, krále JMti rad a

místokancléi královstvie eského, erbóm jeho své

vlastní zboží a ddictví, totiž ves Tikovice, což

jsem tu ml a v držení byl, s rolí oranú i neora-

nú, s lukami, s pastvami, s horami, s doly, s lesy.

s háji, s chrastinami, kovinami, s lovy, s hony,

s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platný-

') Za tím petržené slovo se.

-) V orig. všeliakým.

-) V orig. Kounicích.

*) Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od podpisu

králova.
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tni i neplatnými, s užitky, požitkj i se všemi po

plátky, s vodami tekutými netekutými, -

i se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jak i" bo i svrchupsan \ svých me
aeno a za-

mezeno jest, nic sob tu ani erbóm svým ani

budúcim potomkóm práva, panstvie ani kterého

vlastenstvie nezachovávajíc, než tak. jakž sem to

sám držel, to všecko ku pravému ddictví, svo

bodné a nezávadné, k jmní, držení a ddinému
váni vkládám a vpisuji.

Vklad msteka Troskotovic.

8. Jan Kuna s Kunstátu a na Lukov, hajt-

man markrabstvie moravského, Zygmundovi Va-

rnu z Mirova na Miroslavi, erbóm jeho a

budúcim potomkóm i - svými erbj své vlastní a

ddiné zboží, msteko Troskotovice, což mn
tu píslušelo, se vším právem, píslušenstvím, e-

hož sem tu sám v držení a užívaní byl, s rolí

oránu i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými

i s kostelním podacím, s rybníky, s rybnišemi,

s loukami, s pastvami, s pastvišemi, s chrasti-

nami, s vodami tekutými i netekutými. s lovy.

- liony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi i se

všemi užitky a puožitky, jakýmiž se koli jmény

jmenují, se vším phiým právem, panstvím a pí-

slušenstvím, tak jakž sem to sám držel a požíval,

nic sob tu na tom zboží práva, panstvie ani kte-

rého vlastenstvie, ani erbóm svým a budúcim ne-

zachovávajíc ani pozuostavujíc, to sem všecko

zbožie, jakž se nahoe píše, ve tichy zemské vlo-

žil a vepsal ku pravému jmní, držení a ddiné-

mu užívaní.

Vklad puol druhého lánu a dvú zahrad ve vsi

Hruškách.

i.4 9. Knz Bernari Zoubek ze Zdtína, doktor,

dkan, i všecka kapitola kostela olomúckého i

- budúcími potomky svými Vilímovi z Víková
na Cimburku, najvyšímu hofrychtíi markrab-

stvie moravského, a erbé>m jeho své vlastní zbo-

žie a ddictví k kostelu olomúckému píslušející.

totižto ve vsi Hruškách puol druhého lánu a dv
zahrad, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí orá-

nu i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastviše-

mi, s mezemi, s hranicemi, s užitky a požitky i

se všemi poplatky a se vším plným j)rávem. pan-

stvím a píslušenstvím, jakž toho puol druhého

lánu a dv zahrad v svých 1

) mezech a hrani-

cích záleží, vymeno a vymezeno jest, nic sob
tu ani budúcim svým potomkem a kapitole olo-

múcké práva, panstvie ani kterého vlastenstvie

nezachovávaje, než tak, jakž jsme to sami drželi

a požívali, to všecko ku pravému ddictví, svo-

bodné a nezávadné, k jmní, držení a ddinému

') v opraveno touž rukou : y.

2
) Toto a dv další slova tak v originále.

idáme a vpisujem, a kdež bj nám ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moíme a v

nic obracujem.

\íftiovdn a na okraji Jan / Zerotlna

\ klad dílu Mezíí od pana l.acka pánu /. Pern-

štejna.

10. Vladislav Metrický z Lomnic- i s svými

erby Janovi s Pemítojna, erbóm a potomkóm

jeho zbožie své vlastní ddiné, totiž ves Matijov,

ves Pavlov, Ves '/June, ves Hory, ves I lehnauiee,

ves Kamenné, rybník u Matjova, rybník pod

Pavlovem, rybník Zumburk, rybník na silnit í

/,• Bohdalovu i jiné rybníky trdlní, které.:, mi se

k dílu mému na panství mezickém dostaly, s lid-

mi platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú

i se \ semi užitk) i požitky, jakými/ se koli jme

ny jmenují, i se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, což k tm všem a rybníkóm svr-

chupsaným píslušelo a písluší, s lukami, s eku,

tak jakž sem to všecko v registra trhová, kteráž

sem panu Janovi z Pernštajna pi prodaji vydal,

a jakž. sem to sám držel a požíval, v
8
) sob za-

vírají, to všecko ve deky zemské vkládám a vpi-

suji k jejich pravému jmní, držení a ddinému
užívaní.

Smna lidí' I v Damnici.

11. Zdenk Mezícký z Lomnice a na \ 'rano-

vé i s erby svými a budúcími potomky, pány dr-

žiteli msteka Šatavy a v nm lidímých, nynj-

ších i budúcích, k zámku l 'ránovu ddin píslu-

šejících, Zygmundovi Valeckémii z Mírová a na

Miroslavi a jeho erbóm i budúcim jeho potom-

kóm .s- povolením a dobru vuolí liilí mých šatav

ských, starších i vší obce téhož msteka, postú-

pil sem a smnil a mocí listu tohoto smuji a

postupuji od sebe i od erbuov a budúcích potom-

kuov mých, držiteluov, i od týchž lidí msteka
Šatavy. nynjších i budúcích. pravým trhem a

frejmarkem lidi v Damnici, kteíž k Šatav

s platem ddin náleželi a píslušeli, s nkte-

rými usedlými i neusedlými grunty a rolmi i

s tím platem roním, osmi kopami groši eský-

mi a dvanácti groši bílými, kteréž jsú ti lidé dam-

nití nahoe jmenovaným starším a obci do Ša-

tavy od staradávna k rané] mši pi každém s~va-

tém Václave vydávali, jim donášeli i ddin
s týmž platem jim píslušeli, s rolí oranú i neora-

nú, s lukami. s pastvami, s pastvišemi, s hora-

mi, s doly, s lesy. s háji, s chrastinami, s kravi-

nami, s vrbinami, s lovy, s hony, s ižbami, s me-

zemi, hranicemi, užitky, požitky i se všemi po-

platky, s ])otoky, s behy, s rybníky, s rybnišemi,

s vodami tekutými i netekutými, s jezery i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím.

a) Za tím petržená slova v msteku.

f.4v.



XXVI 1538 269

jakž to zbožie svrchupsané v svých mezech od

staradávna záleží a vymezena') jsú. nic sob tu

ani erbóm a budúcím potomkóm svým. pá-

nóm vranovským, držitelóm týchž lidí satav-

ských. ani oni, nahoe jmenovaní lidé šatavští.

starší a obec na tom panství, práva ani kterého

vlastenstvie nepozuostavujíc ani zachovávajíc.

než tak, jakž jsme toho sami v držení a užívaní

byli, to všecko k ddinému jmní, držení a uží-

vaní vkládáme a vpisujem. a kdež nám ve dekách

svdilo, to tímto vkladem moíme a v nic obra-

cujem.

Potvrzenie královské na svrchupsaný vklad.

12. My Ferdinand, z božie milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hišpa-

ní, arcikníže rakúské. markrahie moravský, lu-

cemburské a slezské knieže a lužický markrabie,

oznamujem tímto listem všem, že jsme prošeni

jménem urozeného Zdenka Mezíckého z Lom-

nice na Vranov a stateného Zygmunda Valec-

kého s Mírová na Miroslavi, vrných našich mi-

lých, abychom jim tej smlúvy, kteráž jest mezi

nimi skrze dole psané osoby v -.mluv postavené,

vrné naše milé. uinna, potvrditi ráili, kteráž-

to smlúva mezi nimi takto slovo od slova zní a

ukazuje:

Léta Pán tisícího ptistého titeátého sed-

mého v mst Znojm v pátek po Božím tle

//. ervna 1537] námi, Janem Zajímaem z Kun-
státu a z Jevišovic na Tavíkovicich, najvyším su-

dím markrabstvie moravského, Mikulášem Pru-

siuovským z Víková na Syrovicích, Vilímem

Valeckým z Mírová na Budkov, Jiíkem Ki-
veckým z Kivce, stala se smlúva dobrovolná, ce-

lá a dokonalá mezi urozeným pánem, panem
Zdekem Mezíckým z Lomnice na Vranov, na

míst starších a vší obce Šataz^ských a podda-

ných pán s jedné a urozeným a stateným rytí-

em, panem Zygmundem Valeckým z Mírová a

na Miroslavi, s druhé strany, a to taková, že

svrchupsaný pan Zdenk z Lomnice jakožto pán

ddiný Satavských s vuolí a povolením a jich

dobrá vdomostí, starších a vuobce Satavských.

/y lidi osedlé ve vsi Damnicích a nkteré podsed-

ky pusté pi též vsi se vším a všeliakým panstvím,

s užitky a se všemi platy, což tu nahoe psaní

Šatavští drželi a užívali od staradávna k fae a

k rané) mši v1
) Šatov náleželo, nic tu sob ani

budúcím svým panstvie ani jakého držení neza-

chovávajíc, nahoe psanému panu Zygmundovi

Valeckému, erbóm a budúcím potomkm jeho.

pánóm miroslavským, pustili jsú a pouštjí tak,

aby nahoe psaný pan Zygmund i s erby a budú-

cími svými mohl toho všeho, což tu Šatavským

náleželo, svobodn užívati. Proti tomu zase pan

Zygmuud Valeky povinen jest starším i vší obci

Šatavským, nynjším i budúcím potomkóm jich

na panství sz^ém mir oslovském, kteréž nyní drží.

má a ješt držeti a jmieti bude, stálého platu

patnácte kop groši eských na tom panství ddi-
ného platu nahoe psaným Šatavským listem na

pargamen s hodnými rukojmiemi zapsati'' ) má,

aby on a budúcí potomci jeho a držitelé Min.

slav svrchupsaným starším šatavským a potom

kóm jich patnácte kop groš! eských, za kopu

šestdesáte groši a za groš sedm penz, bílých na

minci obecn berné poítajíc, na každý rok vy

dávali; na 4

) vánoce hned po datum smlúvy tejto

[aby] poali dávati, a tak na ty asy vždycky po

služebníku
|

svém aneb jistém poslu do Šatavy f.5

k rychtái a starším, kteíž by v ty asy byli, jim

poslán a dáván ten plat býti má. A zase nahoe
psaný pan Zdenk z Lomnice povinen bude i s er-

by svými ve tyech nedlích od datum smlúvy

tejto podlé poádku markrabstvie moravského

na míst Satavských panu Zygmundovi Valec-

kému a erbóm jeho na tch pt lovku s jich

píslušenstvím v Damnicích list správní udlati

a pi najprvnjšim soudu v Brn ty lidi panu

Zygmundovi a erbóm jeho ve deky zemské vlo-

žiti a vepsati má a pan Zygmund Yalecký též

také list na ten plat patnácte kop groši nahoe
psaných na panství miroslavském, na tu summu.

panu Zdekovi z Lomnice, erbóm a budúcím je-

ho, pánóm vranovským, starším a obci Šatav-

ským též ve tyech nedlích udlati má a ve

deky zemské v Brn též pi soudu píštím, když

držán bude. ten plat patnácte kop groši panu

Zdekovi z Lomnice a starším šatavským vlo-

žiti a vepsati má na panství miroslavském tak.

aby ten plat patnácte kop groši eských na minci

obecn berné v tomto markrabství pi každých

vánocích starším šatavským poslán a dáván

v moc jich byl na asy budúcí, a pi každém

kladení tej summy patnácti kop groši Šatavští.

pijmúce tu summu patnácte kop groši, povinni

budu pana Zygmunda. erby a budúcí jeho kvi-

tovati. A jestliže by pan Zygmund neb erbové a

budúcí jeho, držitelé panstvie miroslavského,

ten plat patnácte kop groši pi sob zadržali a

šatavským starším, nynjším i budúcím, jeho

nespravovali a nevydávali na asy nahoe jme-

nované, tehdy šatavští starší, nynjší i budúcí.

') Toto a další slovo tak v originále.

-) Opraveno touž rukou z k.

3
) Toto a další slo~'o tak

5
) V orig, vydávati na.

orig. místo zapsati.
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toho platu, kterj by zadržán byl, na všech lidech

ddaných, nynjších i budúcích, panstvie mi-

nského budu moci stávkami dobývati tak a

dotud, dokudx bj ten pla< šatavským

správou a dán nebyl. A tak nahoe psané strany

pikli jsú k sob se podlé tejto naši a jich dobro-

volné smlúvy kesansk) šachovati .1 ve všem

v celosti Kdež my, nahoe psáni

smlúvi, pro lepši t. >lu» jistotu a vdomost kaž

jtran jednu -mluvu na pargamen pod pe

etmi svými v jedna slova napsánu dali jsme.

se stalo léta a dne nahoe psaného.

Protož my, k jejich prosb jsúce naklonni,

brým rozmyslem, našim jistým vdomím,
královská \ Cechách a jakožto markrabie

moravský takovú stnlúvu ve všem jejím znni

ujem a upevujem, kterážto smlúva jmá od

budúcích našich, králuov eských a mar-

krabí moravských, držána a zachována býti nyní

1 na budúcí asy. pikazujíce pi tom hajtmanu,

sudímu markrabstvie moravského,

když byste koli od svrchupsaných Zdeka z

Lomnice. Zygmunda Valeckého z Mírová požá-

dáni byli, abyste tento list náš i s tou smlúvú ve

deky zemské vložili beze vší odpornosti. jinae

neiníc. Tomu na svdomí peet naši královská

k listu tomuto pivsiti jsme rozkázali. Dán na

hrad pražském v pátek po svatém Petru v oko-

vách [3. srpna 153/], léta božího tisícího pti

stého XXXVII a království našich ímského sed-

mého a jiných jedenáctého.

Ferdynandus.

Tohoto listu poslové ke dekám dáni od pana

Jana Kuny z Kunstátu. hajtmana markrabstvie

moravského, pan Smil Osovský z Dúbravice a

pan Dobeš z Boskovic. 1

1

f.5v. 13. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský,

eský, dalmatský. charvatský král. infant v Hy-
španí. arcikníže rakúské, markrabie moravský,

lucemburské a slezské knieže a lužický markra-

bie, oznamujem tímto listem všem, že jsme pro-

šeni jménem urozeného a stateného Václava

Mezíckého z Lomnice a na Ošpornu a Zyg-

munda Valeckého z Mírová na Miroslavi, vr-
ných našich milých, abychom ji)ii tej smlúvy,

která jest mei nimi na miste našem skrze dole

psané osoby v smliiv postavené, vrné naše milé,

o lovka z
1 Damnicích uinna, potvrditi ráili,

kterážto smlúva mezi nimi takto slovo od slova

zní a ukazuje -

Léta Pán tmícího ptistého titeátého sedmého

v mst Znojm v pátek po Božím tle //. ervna

/S.>7/ námi. Janem Z.ajimaécm 8 Kunstátu a '.

višovic na Tavikoviclch, najvyším sudím markrab

stvie moravského, Zdekem Medickým z komun,'

na 1 ranové. Sazemú Zajímaem 8 Kunstátu uaje-

viiovicích, Mikulášem Prusinovským z Vickova

na Syrotcich, Vilímem Voteckým z Mírová na

Budkov, Beneiem Boitú z Budce, stala se smlú-

va dobrovolná na miste JKMH mezi urozeným

pánem, panem Václavem Meeíckým z Lomnice

mi Ošpornu. jakožto mi ten OS panem a <// ite

lem S jeho píslušenstvím hradu znojemského

s jedné i urozeným a stateným rytíem, panem

Zygmundem Valeckým z Mírová na Miroslavi.

> strany druhé, a to taková, se svrchupsaný pan

VacUrc z Lomnice toho élovéka v Pamnici s tím

se vsím panstvím a .s' platem puol íuntu vosku,

.v kterýmž JKMti k hradu znojemskému píslusi

a náleží, pustil a smnu uinil nahoe psanému

panu Zygmundovi Valeckému, erbóm a budúcím

potomkem jeho k ddinému jich užívaní, nic

JKMti ani JMti potomkóm na tom lovku pan-

stvie ani jaké povinnosti nezachovávajíc, tak jakž

jest jej JKMt a nahoe psaný pan Václav držel

a užíval, platu z toho lovka z Damnic puol tun

tu vosku pi každém svatém Václave bral: proti

tomu zase pan Zygmund Valeky pustil jest na

miste JKMti nahoe psanému panu Václavovi

též k hradu znojemskému élovéka svého ddiné-
ho Vaška v Hartvíkovicích se vším panstvím a

vrchností na tom lovku panu Zygmundovi ná-

ležitá a s platem šesti groši bílými tak, aby týž

Vašek i s potomky svými ddin k hradu zno-

jemskému píslušel s tím se vším platem, tak

jakž nahoe psaný pan Zygmund jest jej držel a

užíval, nic sob ani erbóm svým na tom lovku
panstvie ani žádné povinnosti nezachovávajíc, než

všecku svú spravedlivost a právo na toho lov-
ka v Hartvíkovicích JKMti dává a pevozuje.

Než toto se v tejto smlúv vymieuje, jestliže by

JKMt listem svým královským potvrditi a povo-

lení svého královského k tej smlúv dáti neráil.

tehdy tato smlúva naše nemá žádnej stran ke

škod býti. Jestliže JMKská ráí k tejto smlúv
své povolení dáti a jí potvrditi, tehdy JKMti
potvrzení i s touto smlúvú ve deky zemské ve-

psáno a vloženo každé stran býti má. Kdež na-

hoe psané strany ped námi smlúvími pikli
jsú podlé tejto dobrovolné smlúvy k sob jse za-

chovati, tak jakž se nahoe píše. Pro lepší toho

jistotu a pamt my, nahoe psaní smlúvi, jednu

smlúvú na pargamen pod peetmi svými každej

stran v jedna slova napsaná 2
) dali jsme. Jenž

se stalo léta a dne nahoe psaného.

.6

') Tento zápis o poslech jest v ori£. vpravo od podpisu

králova.

-) Tak -e originále místo napsánu.
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Protož my, k jejich prosb jsúce naklonni a

znajíc dobré a užitené zámku našeho znojemské

ho býti, s dobrým rozmyslem, naším jistým vdo-

mím, mocí královská v echách a jakožto mar-

krabie moravský takovú smlúvu ve všem jejím

znní stvrzujem a upevnitjem, kterážto smlúva

má od nás a budúcích našich, králuov eských a

markrabí moravských, držána a zachována býti

nyní i na budúcí asy, pikazujíce pi tom hajt-

manu, komorníku a sudímu markrabstvie mo-

ravského, když byste koli od svrchupsaných Vá-

clava Mezického z Lomnice na Ošpornu aneb

Zygmunda Valeckého z Mírová na Miroslavi po-

žádáni byli, abyste tento list náš i s tou smlúvú

ve deky zemské vložili beze vší odpornosti, jina

neiníc. Tomu na svdomí peet naši královskú

k listu tomuto pivsiti jsme rozkázali. Dán na

hrad pražském v pátek po svatém Petru v oko-

vách [3. srpna 1537], léta Pán tisícího Vc0

XXXVII, království našich ímského sedmého a

jiných jedenáctého.

Ferdynandus.

Tohoto listu poslové ke dekám dáni jsú od pa-

na Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana markrab-

stvie moravského, pan Smil Osovský z Dúbravi-

ce a pan Dobeš z Boskovic. 1

)

14. Lí,éta Pán 1538, v pondlí po svaté Kun-

hut [16. záí 1538*)] držán jest snm v mst
Brn za úedníkuov práva vyšího, urozených

pánuov, pana Jana Kuny z Kunstátu na Lukov,
hajtmana, pana Jana z Zerotína na Strážnici,

najvyšího komorníka, pana Jana Zajímae z Kun-

státu a z Jevišovic na Tavíkovicích, najvyšího

sudího markrabství moravského, a urozeného

vládyku Otmara z Nepomuka, najvyšího písae

zemského; na kterémž sou sedli: duostojný u

Bože otec. pán, pan Stanislav, biskup olomúcký.

a urození páni, pan Hynek z Vrbna na Námšti,
pan Jan Osovský z Doubravice na Hrutovicích,

pan Dobeš ernohorský z Boskovic na Rosicích,

pan Václav z Boskovic na Létavicích, pan Zde-

nk Mezeícký z Lomnice na Vranov, pan Jan
z Šternberka na Holešov, pan Puota z Ludanic
na Rokytnici, pan Jan Jetich ernohorský
z Boskovic na Tebíi, pan Jan z Valdštajna na
Brtnici. pan Václav Haugvic z Biskupic na Bou-
zov, pan Jan Šiška z Kounic na Slavkov, a

z vládyk: Vilím z Víková na Cimburku. naj-

vyší hofrychtí, Jan Kusý z Mukodl na Bohu-

ticích, Mikuláš Radkovec z Mirovic na Batelov,

Zdenk Konický z Švábenic na Moštnici, Petr

Pražma z Bílkova na Leštné a Jindich Bez-
nický z Náchoda na Dunajovicích.

Vklad hradu Veveí. f.6v.

15. Jan Rokycký z Ludanic Janovi z Pernštaj-

na na Helfnštajn a jeho erbóm zboží své vlastní

a ddiné, totiž hrad Veveí, msteko Veverskú

Bytéšku, ves Sentice s pustým tvrziskem
>
ves

Chuice, ves Jimaovice,3
) ves Rozdrojovice, ves

Malé Knihniky, ves Bystrec i s kostelním po-

dacím, ve vsi Žebtín šest lovku i s kostelním

podacím, ves Moravské Knihnice i s kostelním

podacím, ves pustu Hlinku, ten svrchupsaný hrad,

msteko i vsi s dvory, s zahradami, s štpnice-

mi, s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i ne-

platnými, s platy, s poplatky, s inžemi, s kury.

vajci. s ospy, s lukami, s pastvami, s pastvištmi.

s ekami, s potoky, s vodami tekutými i neteku-

tými, s jezery, s rybníky, s rybnišemi, s behy,
s stavy, s mlýny, s mlýništmi stavenými i pu-

stými, s horami, s lesy, s háji, s chrastinami,

s kovinami, s pahrbky, s doly, s dolinami, s ho-

ny, s lovy, s lovišemi, s ižbami i se všemi svo-

bodami k tomu hradu Veveí a zboží svrchupsa-

nému píslušejícími 4
), s mezemi, s hranicemi,

tak jakž to zboží svrchupsané všecko i každé ob-

zvláštn v svých mezech od staradávna leží a vy-

mezíno jest, i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, nic tu sob, erbóm a budúcím

potomkóm našim práva, panství ani kterého vla-

stenství nepozastavujíce ani zachovávajíce, tak

jakž sem sám týž hrad a zboží držel a užíval — o

sedmdesáte pt kop groši eských, kteréž se

z statku veverského urozeným vládykám, panu

Volfovi Krokvicarovi z Kove Vsi na Píseném
a sirotk&tn nebožtíka pana Házle též z Nové Vsi,

každý rok vydává, kteréž sou páni rukojmie pá-

n Hynkovi z Ludanic panu Volfovi Krokvica-

rovi a panu Házlovi na tom statku veverským

prodali, ten plat na tom statku veverským bu-

dúen zuostati má a kupitelé naši i s erby a bu-

dúcími potomky svými, držitelé hradu veverské-

ho, tch sedmdesáte pt kop groši svrchupsa-

ných z toho statku veverského každý rok vydá-

vati a spravovati mají — také sem prodal a pro-

dávám ;;<; kláštee oslovanským, 5
) na kláštee

rajhradským, na kláštee tišovským a na všech

dole psaných: na vsi Nmeckých Knihnicích, na

') Tento zápis o poslech jest v orig. vpravo od podpisu

králova.

") Sv. Kunhuty bylo v tomto roce v pondlí 9. sái;
v pondlí po svaté Kunhut jest tedy 16. záí. Poádek
z konce 16. století, aby se soud svatokunhutský zahajoval

až za týden, když sv. Kunhuty padlo na pondlí (Brandl,

Žerotínovi zápisové o soud panském I, str. 61. týž, Kni-

ha Drnovská, str. XXXI', Kameniek, Zemské snmy a

sjezdy moravské II, str. 25), se tedy zachovával již díve.
3
) Tak v originále.

4
)
V orig. píslušejícému.

5
) ým opraveno touž rukou z ého.
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na vsi lllu-

na vsi Hvosci, na i
- ich, "a vsi

na vsi Besini, na vsi

vch, na vsi Hradanech, na lidech v Ze-

btin, které: panna abatyše z kláitera Králo-

vého1
) drží. mi nkterých platy penžité a ospy a

.kterých roboty, a to všecko, což od staro-

dávna e tch svrchupsaných klašteruov a vsí

svrchupsaných k hradu Veveí placíno a inno
jest; než to všecko vkládám ve deky zemské, vpi

suji k jich jmní, drženi a k ddinému požívaní

i vuole na hrad Veveí \ I

na naueni panské.

16. Já Jan s Pernštajna na Helfnštajn vyzná

vám tímto listem obecn pede všemi, kdož jej

uzi anebo touc slyšeti budu, že, jakož mám list

správní na hrad Veveí s jeho se vším píslušen-

stvím od urozeného pána, pana Jana Rokytské-

ho z Ludanic, v kterémžto listu stojí, kdož by

tento list s dobru vuolí jml ode mne, svrchu-

psaného Jana z Pernštajna, že též právu k tomu

ke všemu jmíti má, což se v tom listu píše a za-

vírá, jako já sám, svrchupsaný Jan z Pernštajna,

protož já. nahoe psaný Jan z Pernštajna. sám

be, erbuov a budúcích potomkuov svých tím-

to listem dobruo a svobodnu vuoli dávám a pe-

vosuji všecko své právo, kteréž mi podlé- téhož

listu náleži. tak jakž se v tom listu zavírá, na

urozeného pána, pana Juna z Lipého na Krum-

najvyšího maršálka království eského, pa-

na ujce svého milého, a erby jeho tak. aby svrchu-

psaný pan Jan z Lipého k tomu ke všemu, což

ten list zprávní v sob obsahuje a zavírá, plnu

moc a právo ml bez umenšení. Tomu na svdo-

mí peet svú vlastní k tomuto listu sem piv-
siti rozkázal a pro širší toho vdomost a lepší

jistotu piprosil sem urozených pánu. pana Jana

Kuny z Kunstátu na Lukov, hajtmana markrab-

f.7 ství moravského, pana Jana Zajímae z Kunstá-

tu a z Jevišovic na Tavíkovicích, najvvšího sudí-

ho markrabství moravského, pana Dobeše erno-
horského z Boskovic na Rosicích, pana Jana Je-

ticha ernohorského z Boskovic na Tebíi, a

urozených a statených rytí, pana Vilíma z Ví-
ková na Cimburku, najvvšího hofrichtýe mar-

krabství moravského, pana Mikuláše Prusinov-

ského z Víková na Syrovicích, že sou peeti své

podlé mé k této dobré vuoli, sob a erbóm svým
bez škody, pivsili. Jenž dán a psán v Brn v pá-

tek ped svatým Matoušem [20. záí 1538], léta od

narození Syna Božího MVCXXXVIII poítajíc.

Vklad vsi Vícenic,

17. Jan s Pernštajna na Helfnštajn zboží

své vlastní ddiné, totiž ves Vicenice s rolí orá-

nu 1 neoraná, s lidmi platnými 1 neplatnými, s In-

kami, s pastvami, s pastvištmi, 5 mezemi, hra

nicemi, tak úpln, jakž ta svrchupsaná ves od

starodávna jest vymín.i a \ svých hranicích zá

leží, se vším plným právem a panstvím, tak jakž

sem to sám držel a toho požíval, a zvlášt se vše

mi puožitky, kterýž1
) jest kolivk vcech aneb

kterak by mohly zvláštními jmen} jmenovány

býti, 1 se všemi jinými vcmi, což koli k tej vsi

svrchu jmenované písluší, nic sob ani erbóm

svým .nu budúcím potomkem tu práva, panství

ani kterého vlastenství žádného nepozastavujíce

ani zachovávajíc, to všecko vkládám a ve deky

zemské vpisuji Jindichovi s / omnice na Jemnici,

jeho erbóm a budúcím potomkóm k jejich jmní,

držení a ddinému požívaní.

Vklad XV kop gr. na statku miroslavském.

18. Zykmund Valeky z Mírová na Mvroslavi

i s s erby svými Zdekovi Mczcíckému z Lomni-

ce na Vranov, erbóm jeho </ šatavským starším

a vší obci, poddaným jeho, patnáct kop groši

eských, za každú kopu šedesáte groši a za groš

sedm penz bílých poítajíc, platu roního na

všem statku svým miroslavským, kterýž nyní

mám a ješt míti budu. tak jakž. smlúva mezi ná-

mi uinna 3
) jest, ukazuje, ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji k jejich jmní a ddinému uží-

vaní.

Vklad vna paní Alexandrin z Sovince.

19. Jaroslav Racek z Mrdic na Uhicích Ale-

xandryn z Sovince, manželce své, šest set kop

groši, dvatcet pt kop groši, za kopu šedesáte

groši a za groš sedm penz poítajíc, na minci')

obecn berné, ^ceua jejího ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji na tvrzi a vsi I 'hercích, na puosté

vsi Lhot k jejímu vnnému právu. Píjemím se

toho vna iním se vším statkem svým, kterýž

mám aneb ješt jmíti budu.

Vklad vsi Rácovic. f.?v.

20. Hone Unr z Hermrstorfu, mocný otcov-

ský poruník Jiíka a Ondeje, sirotku a statku

nebožtíka Jindicha Hrocha z Pošné pozuosta-

lých, podlé nálezu panského na míst týchž sirot-

ku a erb jejich Janovi Zajímacovi z Kunstátu

a z Jevišovic na Tavíkovicích, najvyšímu sudí-

mu markrabství moravského, a Petrovi Bošoz'-

skmu z Po/áuky na Bošovicích na míst všech

jiných pánu rukojmí, kteí sou statek od nebožtí-

ka pana Jana staršího z Ludanic ujali a sob i

s erby podlé sebe státi se zapsali, a jich erbé>m

1
1 Na Starém Brn.

-) Toto a další slovo tak v originále místo na kterýchž

- v kterýchž jsú.

3
) Toto a dv další slova tak v originále. Lee isti ui-

nna jest [a] ukazuje nebo uinná ukazuje.

l
) Za tím petržené slovo obecn.
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tch sirotku ddicství, tvrz Rácovice s dvorem a

dvuor Hamkovský i . ves Rácovice, s lidmi usedlý-

mi i neusedlými. s platy, poplatky, s robotami, s

rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pas-

tvišemi, s rybníky, s rybnišemi. s mlýny, s mlý-

ništmi, s potoky, s behy, s vodami tekutými i

netekutými, s horami, s lesy, s chrastinami i se

všemi jinými užitky a puožitky, kterýmiž by se

koli jmény jmenovati mohly, s mezemi, s hrani-

cemi i se vším plným právem a panstvím i vše-

lijakým píslušenstvím, což k tomu zboží od sta-

radávna píslušelo a písluší a v svých mezích a

hranicích záleží, i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, tak jakž to nebožtík Jin-

dich Hroch držel, požíval, nic sob tu ani sirot-

kem, dtom Jindichovým, nepozuostavujíc, ani

budúcím potomkóm našim žádného práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nezachovávaje ani

pozuostavuje, to všecko ku pravému ddicství,

panství, držení, jmní, držení a ddinému uží-

vaní ve deky vkládám a vpisuji.
5

)

A jestliže by to svrchupsané zboží kde nebož-

tíku Jindichovi Hrochovi svdilo a erbóm jeho,

to tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad puol msteka 3
) Veliké Byteše.

21. Adam z Lomnice na Brumov i s svými

erby Znatovi a Oldichovi, bratím vlastním z

Lomnice na Námšti, a erbóm jich své vlastní

zboží a ddicství, puol msta Veliké Byteše, což

sem tu ml, z ies Mihov, ves Besky, puol rybníka

Placzu, puol rybníka Duhovce, rybníky štyi vt-

ší a menší k témuž puol mstu Byteši píslušející,

rybníky ti vetší a menší pi vsi Míliov, pi
témž puol msta Byteši a všech louky a lesy,

puol hory ebínky, i/
4

) vsi ebína ležící, s tím se

vším, což k tomu zboží svrchupsanému píslu-

šelo a písluší, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvištmi, s horami, s doly, s le-

sy, s háji, s luhy, s vrbinami, s chrastinami, s lo-

vy, s hony, s mezemi a pahrbky, s lidmi platnými

i neplatnými, s robotami, s oužitky a puožitky,

s ekami, s behy, s rybníky, s rybništmi, s po-

toky tekutými i netekutými, s jezery i se vším
plným právem, panstvím a píslušenstvím, tak

jakž to svrchupsané zboží od staradávna v svých

mezech a hranicích záleží a vymezíno jest, nic

sob tu, erbóm ani budúcím potomkóm práva,

panství ani jakého vlastenství nezachovávajíc
ani pozuostavujíc, tak jakž sem to sám držel

a toho požíval, to všecko ve deky zemské vkládám
a vpisuji k jmní, držení a ddinému jich

požívaní.

Vklad na vsi Kotvrdovicích. f.8

22. Jan Gedeon Kotvrdovský z Volešniky i

s svými erby Onšovi Gedeonovi z Volešniky,

bratru svému, své vlastní zboží a ddicství, žád-

nému nezávadné, ty pokoje na tvrzi a ve dvoe
Kotvrdovicích s lidmi platnými i neplatnými ve

vsi Kotvrdovicích a ve vsi Scnctáové, což mi se

po nebožtíkovi Václavovi z Volešniky, otimem,
dílu mého spravedlivého dostalo, s rolí oranú i

neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvištmi,

s horami, s doly, s lesy, s háji, s luhy, s vrbina-

mi, s chrastinami, s lovy, s hony, s ekami, s me-
zemi a hranicemi, s robotami, s užitky a požit-

ky, se všemi poplatky, kterýmiž se koli jmen v

jmenovati mohu, s vodami tekúcími i netekúcí-

mi, s ekami, s behy, s rybníky, s rybništmi,

s potoky, s jezery, se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, tak jakž sou toho zboží

dílu mého pedkové moji a já po nich v užívaní

byli, tak jakž to zboží svrchupsané dílu mého od
starodávna v svých mezech a hranicích vyme-
zena5

) sou, nic tu sob, erbóm ani budúcím po-

tomkóm práva, panství ani kterého vlastenství

nezachovávajíc, než to všecko ku pravému d-
dicství, jmní, držení a ddinému užívaní vklá-

dám a ve deky zemské vpisuji.

Vklad na vsi Kotvrdovicích.

23. Jiík Gedeon Kotvrdovský z Volešniky i

s svými erby Onšovi Gedeonovi z Volešniky,

bratru svému, své vlastní zboží a ddicství. žád-

nému nezávadné, ty pokoje na tvrzi a ve dvoe
Kotvrdovicích s lidmi platnými i neplatnými ve

vsi Kotvrdovicích a ve vsi Senetáov, to, což

mi se po nebožtíkovi Václavovi z Volešniky,

otci mém, dílu mého spravedlivého dostalo, s ro-

lí oranú i neoranú, s lukami. s pastvami, s pas-

tvišemi, s horami, s doly, s lesy. s háji, s luhy,

s vrbinami, s chrastinami, s lovy. s hony. s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s robotami, s puo-

žitky, užitky6
) i se všemi poplatky, kterýmiž se

koli jmény jmenovati mohu. s vodami tekutými

i netekutými, s ekami, s behy, s rybník}-, s ryb-

ništmi. s potoky, s jezery i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž sou to-

ho zboží dílu mého pedkové moji a já po nich

v užívaní byli, tak jakž to zboží svrchupsané dílu

mého od starodávna v svých mezech a hranicích

vymína 7
) sú, nic tu sob. erbóm ani budúcím

potomkóm práva, panství ani kterého vlastenství

nezachovávajíc, než to všecko ku pravému ddic-

ství. jmní, držení a ddinému užívaní vkládám

a ve deky zemské vpisuji.

') Tak v originál,-, v . 41. a 102. Hankovský.
-) Za tím petržená slova a vpisu [ji].

3
) V zápise samém tikráte msta.

") Touž rukou nad petrženým slovem puol.

5
) Toto a další slovo tak v originále.

6
) V orig. požitky.

7
) Toto a další slovo tak v originále.
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Vklad Bu

24. rb) svými a budúcími

potomky svými Jindichovi K Vydi

na Knihnicich, erbóm jeho své vlastni zboží a

•

| dvorem poplu ním

edlými, platnými i ne-

platnými, Budit mám, - mlýnem

pustým Rabstejnem, s roli oranú i ne-

pj . kury. s Inkami, s pusto-

tinam stvištmi,
1
) s rybníky,

s rybnišemi, s losy. s háji, s horami, s chrasti-

nami, tekutými i netekutými, s doly,

emi, s hranicemi i se všelijakými užitkj a

y, s poplatky, - duochody, kterak by se shle-

.! jmenovati mohly, se vším plným právem,

.mi a píslušenstvím i se všemi svobodami

k tomu statku a k tm lidem píslušejícími,*) tak

zouplna a v celosti, jakž to svrchupsané zboží od

í.8v. d ivna v svých mezech a hranicech vymezi-

ti.) a okršleno jest. jakž sem sám držel a užíval,

nic sol> tu ani erbóm svým a budúcím potom-

kóm práva, panství ani kterého vlastenství ne-

pozstavuje ani zachovávaje, než to všecko ve

deky zemské vkládám a vpisuji k jich jmní, dr-

žení a ddinému požívaní.

A jestliže by mi to svrchupsané zboží kde ve

dekách svdilo neb erlxun mým, to tím vkladem

moím a v nive obracuji.

Vklad smny v Budi. A jest na nauení panské.

25. 1 .éta od narození Syna Božího MVC-

XXXVIII, v pondlí masopustní /./. bezna 1538]

námi, Janem Zajímaem z Kunstátu a z Jevišovic

na Tavíkovicích, najvyším sudím markrabstvie

moravského, Mikulášem liadkovcem z Mirovic

na tiatelov, stala se jest smlúva dobrovolná a

celá a dokonalá mezi urozeným pánem, panem
Burjanem z Valdštajna na Brtnici, s jedné a

moudrými a opatrnými purgmistrem a staršími

msta Budjovic Moravských s strany druhé, a

to taková: Jakož urozená vládyka Margeta z

Budce poruila jest k kostelu svatého Jiljí tu

v Budjovicích pro duši 3
) svého spasení v Budi

na dvú laních usedlých, na kterých sedli Matj
a Bílého syn, padesáte šest groši eských platu

roního, vajec kopu dvatceti, slepic osm a k opa-

trování toho platu i tch lidí svrchupsaným purg-

mistru a starším na asy budúcí tak, aby to za ty

platy pi témž kostele za duši nebožky Margety
inno bylo, jakž nadání její samo v sob šíe a

svtleji ukazuje, kdež svrchupsaní purgmistr a

starší msta Budjovic svrchupsanému pánu a

erbóm jeho '.v dva lovky v Budi s platy, svaj-

ci, s slepicemi pustiti mají a je konen ve ty-

ech nedlích poád zbhlých postúpiti, a svrchu-

psaný pán jii psaným mštanóm ve vsi své d-
diné, ." Hemanicich, pud Budjm i, toli-

kéž platu, slepic i "vajec na tchto dvú lovích,
na ernochovi roního platu dvatceti

VOSm grOŠÍ eských, tyidceti vajec, tyi slepne.

na Bartoškovi též dvatceti osm groši eských, ty-

idceti vajec, tyi slepice postúpiti má, aby tako-

ví platové svrchupsaným mšfanóm budjovským

polovici pi svatém Jií a druhá polovice pi sva-

tém Václave vycházela a jim v jich moc hudúcn
dávána byla, aby oni, pijmúce takové platy po-

dlé nadání svrchupsané Margety pi tom záduší

svatého Jiljí tu v Budjovicích, tak se zachovali.

jakž nadání její samo v sob ukazuje; a svrchu

psanj pán, pijmúce ty lidi v Budi, bude moci

s nimi puosobiti. prodati, jakž se pánu najlépe

líbiti a zdán bude. A to sú sob pikli ped ná-

mi ob stran vrn, práv a kesansky zdržeti.

K tomu na svdomí my, svrchupsaní smlúví,

své vlastní peeti k této jich dobrovolné smlúv
podlé jejich dali sme pivsiti. Jenž jest dána a

psána na Brtnici léta a dne svrchupsahého.*)

Vklad dvú lánu ve vsi Budi. f.9

26. Burjan z Valdštajna na Brtnici i s svými

erby Bohušovi Hrubéickémit z Cachtína na l'po-

néšicích a erlxim jeho své vlastní a ddiné zbo-

ží, ve vsi Budi dva lány se vším plným právem.

panstvím i jich píslušenstvím, s lesy, s háji.

s chrastinami, s rolí oranú i neoranú, s pastvami,

s pastvištmi, s rybníky, s rybništmi, s potoky,

s vodami tekutými i netekutými, s ouroky, po-

platky i se všemi užitky i požitky, kterým [i]ž by

kolivk jmény ty užitky a požitky jmenovány býti

mohly, s lidmi platnými i neplatnými, s lovy,

s hony, s mezemi, s hranicemi, kterak kolivk to

zboží a ddieství v svých mezích a hranicích od

starodávna záleží a jest vymezíno, tak jakž sem

to sám držel a požíval, nic sob tu ani erbóm a

potomkóm svým práva, panství ani kterého

vlastenství nepozústavuje, než to všecko vklá-

dám a ve deky zemské vpisuji k jich jmní, dr-

žení a ddinému požívaní.

Vklad na statku ejkovském a blehradském.

2?. Petr 2 Vlachovic na Vlachovicích všecko

právo své, kteréž mi po panu Heraltovi Kunoví
z Kunstátu a z Bolehradic na statku polehrad-

ském a ejkovském jako jednomu rukojmí za té-

hož pana Heralta, což sem dal, náleželo, to všecko

právo své pevodím na Vilíma a Albrechta,

bratí vlastní z Víková, a na erby jejich, a což

*) Za tím petržená slova s robotami.

*) V orig. píslušejícím.

3) Toto a dv další slova tak v originále.

•) Za tímto zápisem následuje petržený nadpis Vklad

dvú lovku ve vsi Hemanicich.
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mi tu na tom statku náleželo, toho se tímto vkla-

dem odíkám.

Vilím Kuna a Kunstátu a na Hrudku všecko

právo své, kteréž mi od Václava Tetaura z le-

tová na statku polehradském a ejkovském, po

nebožtíka panu Heraltovi Kunoví z Kunstátu

pozuostalém, pustino jest a jemu, Václavovi Tc-

taurovi, jako jednomu rukojmí, kterýs ca pana

Heralta Kunu byl, na tom statku náleželo, na

Vilíma a Albrechta, bratí vlastní z Víková, a

na erby jejich pevodím, a což mi tu na tom

statku náleželo tím puštním od Václava Te-

taura, toho se tímto vkladem odíkám.

Na díl Petra z Ylachovic ve vsi Vrbici.

28. Pet r z Vlachovic všecko právo své na li-

dech, v Vrbicích, kteréž mi se tu pidédéním do-

stalo a ve deke 1

) zemské vloženo, na Albrechta

z 1'íckova a erby jeho pevodím 3. tímto vkladem

toho se odíkám.

Vklad vsi Mackovic.

29. Jiík Rechmberk z Želetic na Tulcšicícli

i s svými erby Zykmundovi Valeckému z Mírová

na Miroslavi a jeho erbóm své vlastní a ddiné
zboží, ves Mackovice, ves pustu Pransvice, což

je:>t mn tu píslušelo, se vším právem a píslu-

šenstvím, ehož sem tu sám v držení byl, s rolí

oranú i neoranú. s lidmi platnými i neplatnými,

s rybníky, s rybništmi, s loukami, s pastvami,

f.9v. s háji, s chrastinami a s vodami ' tekutými i ne-

tekutými, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi,

s hranicemi i se všemi užitky a požitky, jakýmiž

se koli jmény jmenují, se vším plným právem,

panstvím2
) a píslušenstvím, tak jakž sem to sám

držel a požíval, nic sob tu na tom zboží práva,

panství ani kterého vlastenství, ani erbóm svým
budúcím nezachovávajíc ani pozuostavujíc, to

sem všecko zboží, jakž se nahoe píše, svobodné

a žádnému nezávadné, ku pravému a ddinému
užívaní ve dsky zemské vložil.

Smlouva mezi panem Janem z Pernštajna a

Jiíkem Zabkú etc. Xa nauení panské.

30. Léta Pán IMVC0XXXVI, v outerý po sva-

tém Valentinu /ij. února 1336] na zámku Kou-
nicích námi, Dobešem z Boskovic na Rosicích,

l 'ilunem z Víková na Cimburku, lanem ze Zde-

nína na Habrovanech, stala se smlúva celá a do-

konalá mezi urozeným pánem, panem Janem z

Pernštajna na Helfnštajné, s jedné a urozeným
a stateným rytíem, panem Jiíkem Zabkú z

Limberku na Kounicích, krále JMti rad a mí-

stokancléem království eského, s strany druhé,

a to taková: Ponvadž pan Jiík Žabka vody od

Pohoelic na rybník Lenovskýp) potebuje a pán

z Pernštajna chtíc žádost jeho, pana Jiíka Žabky,

pokuodž by bez škody jeho bylo, naplniti, tomu od-

poren není, i takto jsme je o to smluvili a .

nali na jich na nás mocné pestání: Item, když

by ten stav na ece Jihlav nad Pohoelici znovu

dlán aneb opravován býti ml, aby pán z Pern-

štajna, erbové budúcí jeho, páni pohoeliští, dí-

ví a les k tomu stavu dlání aneb k opravování

svésti dali, a pan Jiík Žabka aneb ten, kdož by

panství vlasatického ten as v držení byl, aby

k dlání i opravování toho asu stavu povinen

byl polovici dlníkuov na náklad svuoj k tomu

dílu potebných dáti a pán z Pernštajna druh
polovici, a tak erbové i budúcí jeho; a struha,

kterúž se voda od toho stavu požene, ta nákla-

dem jednostajným od obojí strany cízena býti

má, a bylo-li by potebí, i v bezích rozšíena,

puokudž by poteba ukazovala, až pod tu troubu,

kterúž voda do nadymae puojde. Item pan Jiík

Zabka nad starým mostem u Pohoelic v t< mi

míst, jakž ukázáno jest, má troubu dáti vložiti

z šíi, z vejši i z déli, jakž se jemu vidti bude'),

a to opatiti, aby pes tu troubu z Pohoelic i do

Pohoelic s vozy jeti a dobytky svobodn hnáti

mohli. A když by ta trouba shnila, tehdy páni

vlasatiští v asích budúcích též opatrovati mají,

jakž se naped píše, a ta trouba má z hloubí na

ham vymený kladena býti, a to tak, aby vody

k poteb pti kol mlýnu pohoelickému ped se

šlo a ostatek tej vody aby do nadymae tu ped
Pohoelici ležícého šlo. Item pan Jiík Zabka pod

tou troubou jmenovánu má píkopu svým nákla-

dem do nadymae dáti udlati z hloubi i z šíi,

pokudž poteba ukáže, a u téhož nadymae hráz

povejšiti a rozšíiti, tak jakž toho poteba uka-

zovati bude, aby se z toho nadymae voda pes

hráz pelívati nemohla, a tak i od budúcích pán
vlasatických to opatrováno i opatrováno5

) býti

má. A z toho nadymae má voda do
\
rybníka f. 10

Lenovského jíti tú struhu starú, kterúžto struhu

pan Jiík Zabka bude moci nákladem svým sklou-

biti a rozšíiti, pokudž toho poteba ukáže; a

když ta voda tú struhu na grunty lenovské pi-

vedena bude, bude-li chtíti pan Jiík Žabka po

gruntech lenovských
11

), erbové neb budúcí po-

tomci jeho tu vodu na haltýe aneb do rybníka

nového ku poteb své pouštti, toho vuoli jmíti

budu. Item pán z Pernštajna, erbové i budúcí je

ho mají toho nadymae nasazováním ryb svo-

*) Tak v originále.

2
) Opraveno touš rukou ze slova právem.

3
) V orig. Klenovský.

•) e jest v orig. psáno ee.

6
) Tak v originále, asi místo opravováno.

o) V orig. lenovskym
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K.dno užívati a brán neb prleni pi tom nady-

mai') pro vyjiti ryb / nho - svrchu i z dolu,

ijlépe líbiti lnulo, nákladem

svým dlati mají. [tem pan Jiík Zabka má dáti

ti mosty udlati jeden pes to bláto pod nady-

i, abj pi.'- ten most Pohoeliští jezditi a

dobytky hnáti svobodn mohli, druhý most pes

struhu, kudj cesta k rolím pohoelickým jde,

tetí most proti lirá/.i rybníka Lenovského pes

tu struhu, a k udláni nyní tch mostu má pán

. Pernštajna 2 les pohoelických lesu dáti; než

pán z Pernštajna ani potomci

jeho více k tm mostóm díví dávati povinni ne-

budú, než pan Jiík Zabka i budúcí páni vlasa-

budú povinni t_v mosty nákladem svým d-
tak opatrovati, aby lidé svobodn pes ty

mosty jezditi mohli, [tem, jestliže by pán z Pern-

štajna aneb potomci jeho rybník pod Pohoelici

nad Starost') udlati dali a z tej struhy pod na-

dymaem k nahánní rybníka vody potebovali,

tehdy budu moci polovici z tej struhy vody vzíti,

a druhá polovice vody aby ped se do rybníka Le-

novského svobodné šla. A pakli by pán z Pern-

štajna aneb budúcí jeho tu polovici vody chtli

do rybníka Starosty pouštti, toho vuoli jmíti

budu a to opatiti mají troubu dadúc vložiti, aby

více vody puštno nebylo než pravá polovice tej

vody. A jotliže by vedením tou struhu vody Po-

hoelickým která škoda se dala, taková škoda

bud Pohoelickým od pana Jana z Pernštajna i

od pana Zabky spolen napravena podlé uznání

pátel od obojí strany k tomu vydaných. Item,

jakož pan Jiík Žabka pod rybníkem Lenovským

rybník nový dlati má. hráz toho rybníka jedním

koncem pes grunty pán z Pernštajna bude

moci k rybníku pán z Pernštajna, eenýmu
Pibylu, k tomu okliku v hrázi toho rybníka

Pibyla, kdež sme jim ukázali, dáti pivísti, a

což tím rybníkem gruntuov pán z Pernštajna

se zatopí, pi tom pan Jiík Žabka i budúcí páni

vlasatiští zuostati mají. Než což ten rybník

gruntuov pán z Pernštajna nezatopí, to pedse
pánu z Pernštajna, erbóm a budúcím jeho zuo-

stati má. A ponvadž tím rybníkem trouba ryb-

níka Pibyla se zatopí, že by se tudy ten rybník

Pibyl spúštti nemohl, tu trúbu pan Jiík Zabka

má hned v jiném míst, kdež jemu aneb oued-
níkóm jeho úedníci pán z Pernštajna ukáží,

svým nákladem dáti vložiti. A jestliže by tím no-

vým rybníkem na hrázi rybníka Pibyla jaká

škoda se dlala, to pan Jiík Zabka bude povinen

dáti opraviti a tak opatiti, aby se na tej hrázi

škoda nedala. A za vedení tej vody naped psaný

a za zatopení tím novým rybníkem gruntu pán
z Pernštajna pan Jiík Zabka pánu z Pernštajna

má a povinen bude ten plat, kterýž se z Hájový,

na každj rok ti kopj groši, ode pána z Pern-

štajna na sámek Kounice vydával, svésti a od

JKMti na to list sjednati, že ./ KMi pána 8 Pern- f.lOv.

Siajna 1 ddice jeho z toho platu propouštti o vy-

svobozovati nií. A eky, kteréž pod tím novým
rybníkem zuostanú, ty eky od tohoto asu pánu

/ Pernštajna, erbóm a potomkm jeho ai po hra-

nice pán v. Lichtnštajna muiovské o grunty

ejvanské ddin píslušeti mají a ten les a grun-

t\ panství vlasatického, což jich pod hrází ryb

nika novýho zuostane s tej strany od Ejvane ai

po grunty ejvanské, tím se spravedliv na póly

rozdliti mají. aby jedna polovice, ta od hranic

mušovských, lidem vlasatickým, nynjším i bu-

dúcím. ddin píslušela a náležela, a druhá po-

lov ice, hornjší, ta má též ddin pánu z Pern-

štajna. erbóm a potomkóm jeho píslušeti. A ja-

kož pán z Pernštajna s erby a budúcími svými

povinni sú k tarasóm rybníkuov vlasatických

z grunt svých díví a les, jaké o tom smlouva

pedešlá mezi pánem z Pernštajna a nkdy pro-

boštem kounickým, na ten as držitelem panství

vlasatického, ukazuje, dávati, pán z Pernštajna,

erbové ani potomci jeho na ten rybník nový ne-

budu povinni a nemají žádného lesu dávati ani

na rybník Lenovský více od tohoto asu; než

k oprav nynjšího tarasu na rybník Lenovský

tento rok má pán z Pernštajna puol druhého sta

vuozuov lesu dáti, a tím aby se ten taras opravil.

Než což se jiných rybníkuov vlasatických a

k pálení dev ve dvoe Vlasatickém dotýe, to

pi smlúv pedešlé v mocnosti své zuosta. A
pan Jiík Zabka i budúcí páni držitelé vlasatiští

ku pánu z Pernštajna, erbóm a potomkóm jeho

podlé tejto naší smlúvv zachovati se mají a též

pán z Pernštajna, erbové i potomci jeho ku panu

Jiíkovi Žabkovi. erbóm a budúcím potomkóm
jeho, držitelóm vlasatickým, zachovati se mají, a

nadto vajše podlé vejpovdí naší mají sob ob
stran pi nejprvnjším snmu brnnském, když

deky zemské oteveny budu, tuto smlúvu ve dsky

vložiti dáti. Toho pro budúcí pamt my, Dobeš

z Boskovic, Vilím z Víková. Jan ze Zdenína,

každé stran jednu smlúvu v jednostajná slova

na pargamen napsánu pod peetmi svými dali

sme. Stalo se dne a léta naped psaného.

31. Léta božího 1539, v pondlí po nedli,

jenž slov Reminiscere [3. bezna 1539J, držán

jest soud v mst Brn skrze urozené pány, pana

Václava z Boskovic a na Letovicích na míst u-

rozeného pána, pana Jana Kuny z Kunstátu a na

Lukov, hajtmana markrabstvie moravského, pa-

*) V orig. nadymae. 2
) Rybník toho jména.
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na Jana z Zerotína a na Strážnici, najvvšího ko-

morníka, pana Jana Zajímae z Kunstátu a z Je-

višovic na Tavíkovicích, najvvšího sudího téhož

markrabstvie, a urozeného vládyku Otmara z Ne-

pomuka, najvvšího písae zemského; na kterémž

jsú sedli urození páni: pan Hynek z Vrbna a na

Námšti, pan Jan Osovský z Dúbravice na Hru-

tovicích, pan Zdenk Mezícký z Lomnice a na

Vranov, pan Jan z Lichtnštajnu a z Nyklšpur-

ku, pan Jan Jetich z Boskovic a na Tebíi, pan

Jan z Valdštajna a na Brtnici, pan Bedich z Že-

rotína a na Štramberce, pan Hynek Bilík z Kor-

nic a na Veselí; a z vládyk: Vilím z Víková
a na Cimburku 1

), najvyší hoírychtí, Mikuláš

Radkovec z Mirovic na Batelov, Petr Pražma

z Bílkova a na Leštné, Jindich Beznický z Ná-

choda a na Dunajovicích a Proek mladší z Zá-

stizl a na Miloticích.

Vklad Jakubova.

32. Volf starší s Krajku a na Lantštajné, naj-

vyší kanclé královstvie eského, Václavovi

Chroustenskému z Malovar a*) jeho erbóm své

vlastní zbožie a ddictví, msteko Jakubov s po-

dacím kostelním, pi témž msteku Jakubov le-

žícím, i j tím majestátem, kterýž sem od JKMti
jakožto od markrabie moravského já Volf starší

Krají z Krajku na týž podací ml, a. tak, jakž

sem toho sám v držení byl, se všemi lidmi osed-

lými i neosedlými, s vdovami i s sirotky, s ryb-

níky, s rybnišemi, s potoky, s vodami tekutými

i netekutými, s [sjtruhami 3
), s mlýny, s chrastina-

mi, s porostlinami, s loukami a s pastvami, s rolími

oranými i neoranými a s vobilími desáteními po

dvoe Jakubovském, s platy, s úroky, s poplatky,

s inžemi, krom toho platu, kterýs k Olbramko-

stelu z téhož msteka Jakubova vychází, s robo-

tami, s kurmi, s vejci, s horami, s doly, s hony,

s lovy, s ižbami, s mezemi a s hranicemi i se

všemi užitky a puožitky i se vším píslušenstvím,

právem, panstvím, což k tomu zboží píslušelo a

písluší, tak jakž též zboží všecko od staradávna

v svých hranicích obmezeno jest, tak úpln, ja-

kož sem toho sám v držení byl a požíval, nic

sob ani erbóm svým neb potomkóm práva, žád-

ného panství ani kterého vlastenstvie nepozuo-

stavujíc ani zachovávajíc, než to všecko vkládám
ve deky zemské a vpisuji ku pravému jeho jmní,
držení a ddinému požívaní, a jestliže by to

svrchupsané zboží kde ve dekách mn, nahoe
psanému Volfovi staršímu Krajíovi z Krajku,

náleželo, aneb komu jinému, to tímto vkladem
moím a v nive obracuji.

Vklad ve vsi Bezci. f.ll'

33. Vilím Kuna z Kunstátu na Hrádku i s svý-

mi erby Albrechtovi Bošovskému z Polanky své

vlastní a ddiné "boí ve vsi Bezci, což sem tu

ml, se vším panstvím a píslušenstvím, s lidmi

usedlými i neusedlými, s rolí oranú i neoranú,

s lesy, s háji, s chrastinami, s pastvami, s pas-

tvišemi, s potoky tekutými i netekutými, s úro-

ky, s poplatky i se všemi užitky, kterýmiž se

koli jmény jmenovati mohu, s mezemi, s hráni

cemi, tak jakž to zboží od staradávna v svých

mezech a hranicích záleží a vymezeno jest, tak

jakž sem to sám držel a toho požíval, nic tu sob
ani erbóm a potomkóm svým práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani zacho-

vávajíc, než to všecko ve deky zemské vkládá a

vpisuje k jich pravému jmní, držení a ddiné-
mu užívaní, a komuž by to svrchupsané zboží

prvé ve dekách svdilo, to tímto vkladem moím
a v nic obracuji.

Pevedení práva na statku

ejkovském a bolehradském. 4

)

34. Jiík starší z Tetova na Zlín na Viléma

Z Víková na Cimburku, najvvšího hofrychtíe

markrabstvie moravského, a na Albrechta z l "xcko-

va, bratra jeho, a na erby jejich všecko právo své,

kteréž mi na statku ejkovském a polehradském

s jejich píslušenstvím po panu Hcraltovi Kunoví

z Kunstátu dobré pamti náleželo, kdež sem za

vejplatu msteka Polehradic nebožtíka panu

Bernartovi staršímu") z Žerotína na Devohosti-

cích dva tisíce kop grošuov eských dal, a za té-

hož pana Heralta jistcem se dlajíc VIIC kop gr.

eských týž sem dal, a ty summymn na tch stat-

cích a jejich píslušenství jsú náležel}', a hájek

Šnéholc, mezi vinohrady bolehradskými ležící,

pevodím a jmenovaným bratím z Víková dá-

vám a toho se i s erby svými odiekám.

Vklad vna Barbory z Petvaldu.

35. Voneš Gedeon z Olešniky na Kotvrdovi-

cích Barboe z Petvaldu, manželce své vlastní,

k jejímu vinnému pravit na vsi Senetáov s je-

jím píslušenstvím IJIC kop gr. eských na minci

obecn berné, za kopu šedesáte grošuov a za groš

sedm penz bílých poítajíc, ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji a píjemím toho vna sám se se

vším statkem svým, kterýž mám neb ješt jmíti

budu, iním.

36. Lé„éta božieho tisícého ptistého titeátého f• 12

devátého, v pondlí po svaté Kunhut [15. záí

1
) V orig. Cimburka.

2
) Touž rukou nad ádkem.

3
) V orig. s truhami; s splynulo s pedložkou s.

*) Tento nadpis jest psán jinou rukou neš ostatní nad-

pisy, touž jako nadpisy v knize XXIII.
5
) Touž rukou nad ádkem.
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•i jest soud skri e uro :ené pán) . pana

x , Kunstátu a na Lukov, hajtmana,

pana Jana t Zerotína a na Strážnici, naj>

komorníka, pana Jana Zajímae z Kunstátu .1

c na Tavíkovicích, najvyžšího sudího

markrabstvie moravského, a urozeného vládyku

Otmara z Nepomuka, najvyžšího písae zemské

ho; na kteréms jsú sedli urození páni: pan V.

clav z Boskovic na Buovicích, pan D

kovic a na Rosicích, pan Zdenk Mi

tnnice a na Vranov, pan Jan z Lichtri

a na Niklšpurce, pan Jan z Šternberka na Hole-

pan Jan Jetich z P.osko\ ic a na 1

pan Jan z Valdštajna a na Brtnici, pan 1

rotína a na Štramberce, pan Václa\ Haug

Biskupic a na Búzov; a z vládyk: Vilím

z Víková a na Cimburku, najvyžší hofrychté

markrabstvie moravského, Mikuláš Radkovec

z Mirovic a na Batelov, Petr Pražma z Bílko-

va na Leštné, Jindich Beznický /. Náchoda

na Dunajovicích a Proek z Zástizl na Miloti-

cích.

Vklad1
) spolku Appolonj z Poepic.

". Appolona z Poepic Bohuslava RutasDír-

néhOj manžela svého, na dvuor a na ves Louku

se vším píslušenstvím, což mi tu písluší a což

nyní mám a jmieti budu neb k emuž bych ješt

kdejaké právo jmla, pijímám na pravj a jedno-

stajnj spolek.

Spolek Jeronýma Polczmochara.

38. Jeroným Polczmochar z Brita Jana Lese,

mštnína brnnského, na ves Vítovice a na No-

v ulici, ktera 11 Brna leží, což tu mám a což

mne tu náleží a což k tej vsi od staradávna pí-

slušelo a písluší, i na to na všecko, což mám
neb míti budu. pijímám na pravý a jednostajný

spolek.

Vklad \ si Kové.
f. 12 v. 39. Tas ernohorský z Boskovic na Nových

Hradech i s erby svými Janovi z Pernštajna na

Helfenstajn, erbóm jeho své vlastní zboží a d-
diné ddictví, žádnému nezávadné, jmenovit

ves Kové se vším jejím píslušenstvím, s rolí

oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými,

s lukami. s pastvami, s pastvištmi, s vodami te-

kutými i netekutými, s jezery, s mlýny, s mlýni-

šmi. s potoky, s lesy, s háji. s chrastinami, s ho-

rami, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony, s lo-

vy, s mezemi, s hranicemi, tak úpln, jakž ta

svrchupsaná ves od staradávna jest vymezena a

v svých hranicích záleží, se vším plným právem,

panstvím, tak jakž sem sám držel a toho požíval,

a zvlášt se všemi požitky, na kterýchž jsú koli-

vk vcech aneb kterak b) uiohh zvláštními

[jmény] jmenován) býti, 1 se všemi jinými vh

mi, co koli \ té vsi svrchupsané od staradávna

písluší, nu- sob ani erbóm svým ani budúcím

potomkóm tu práva, panstvie ani žádného via

stenstvie nepozuostavuje ani zachovávaje, ne to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji 1 jmi

ní. držení .1 k ddinému požívaní, a kdež by

mn, svrchupsanému Tasovi, ta ves Kové, aneb

i, -ni!! jinému ve dekách svdila, i" tímto vkla-

dem moím a \ nive obracuji.

40. Pemek z Víková na Prusinovicích na

Vilíma s Vickova na t imburku') najvyšího hoi

rychtíe markrabstvie moravského, na Albrechta

Z Vickova, bratí své, a na erby jejich všecko

/Tií,".' své, ><• jest mi na statku polehradském

a ejkovském s jejich píslušenstvím jako jedno

mu rukojmí ca nebožtíka pana Heralta Kunu
z Kunstátu dobré pamti náleželo, prevodím a

tch statkuov i s erby svými se odiekám.

Vklad tvrze Kácovic.

41. Jan Zajíma z Kunstátu a v Jevišovicích,

na Tavíkovicích, najvyší sudí markrabstvie mo-

ravského, na míst všech jiných pánuov rukojmí,

jsme statek od nebožtíka pana Jana star-

šího z Ludanic ujali a sami i s erby podlé sebe

státi se zapsali, Zygmundovi Oslavickému z Jem-

nický na Slatin a erbóm jeho tvrz Rácovice

s dvorem a dvuor Hankovský, ves Rácovice s lid-

mi usedlými, s platy, poplatky, s robotami, s ro-

lí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pas-

tvišemi, s rybníky, s rybnišemi, s mlýny, s mlý-

ništmi, s potoky, s behy, s vodami tekutými i

netekutými, s horami, s lesy, s háji, s chrastina-

mi i se všemi jinými užitky a puožitky, který-

miž by se koli jmény jmenovati mohly, s mezemi,

s hranicemi i se vším jiným plným právem a pan-

stvím a všeliakým píslušenstvím, což k tomu

zboží od staradávna píslušelo a písluší a v svých3
)

mezech a hranicích záleží, tak jakž sem to sám i

na míst všech jiných pánuov rukojmí držel a

toho požíval, nic tu sob ani jiným pánóm ruko-

jmím a budúcím potomkm mým a jejich žádné-

ho práva, panstvie ani kterého vlastenstvie ne-

zachovávaje ani pozuostavuje, než to ve deky

zemská vkládám, vpisuji ku pravému jejich d-
dictví, jmní a držení.

Vklad pti lovku [v]') Vrbici.

42. Jan 2 Zástzizl na Ždánicích i s svými erby

Vilímovi z Vickova na Cimburku, najvyšímu

hofrychtíi markrabstvie moravského, Albrechto-

vi z Vickova na ejkovicích, erbóm jejich své

vlastní ddictví, pt clovkuov ve vsi Vrbici se

') Za tím petržené slovo vna.
") V orig. Cimburka.

3
) V orig. svým.

*) Nebo pedložka v splynula s následujícím V.
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vším píslušenstvím, s rolí oranú i neoraná, s lid-

mi platnými i neplatnými i se vším plným prá-

vem a panstvím, tak jakž sem to sám držel a

toho požíval, nic sob ani erbóm svým ani budú-

cím potomkm tu na tch lidech práva, panství

ani vlastenstvie žádného nepozuostavujíc ani za-

chovávajíc, než to všecko vkládám a vpisuji ku

pravému ddictví, jmní, držení a ddinému
užívaní, a kdež by mn Janovi to ve dekách

svdilo, toho se odíkám.

f. 13 43. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, esky,

dalmatský. charvatský etc. král. infant v Hyšpa-

ní, arcikníže rakúské a markrabie moravský, lu-

cemburské a slezské kníže a lužický markrabie,

oznamujem tímto listem všem, že jsme prošeni

od urozeného Petra z Kou nic na Slavkov a ve-

lebné Anny a jinak Fclicitas, pevory. i všeho

konventu kláštera Matky Bosí v Brn zákona

svatého Dominika, vrných našich milých, aby-

chom jim tej smlúvy, kteráž jest mezi nimi o ryb-

ník Vážanský skrze dole psané osoby v smlúv
postavené, vrné naše milé, uinna, potvrditi rá-

ili, kteráž smlúva mezi nimi takto slovo od slo-

va zní a ukazuje:

Léta Pán tisícého ptistého titeátého tetího,

v úterý po svatém Vítu ///. ervna 1533] v mst
Brn námi, Vilímem z Vlkova na Cimburkii,

Pavlem Neplachem z Rekovic, na nás na mocné

pestání stala se smlúva celá a dokonalá mezi uro-

zeným pánem, panem Petrem z Kounic a na Slav-

kov, s jedné a velebná pannu Annu jinak Felici-

tas, pez'orú, a konventem jejím kláštera Matky
Boží v Brn zákona svatého Dominika sestr

Herburgas eených, biskupstvie olomúckého,

s povolením pana purgmistra a starších msta
Brna, pánuov opravních téhož kláštera, s strany

druhé, a to taková: Jakož jsú rybníka Vážanské-

ho svrchupsaný pan Petr z Kounic a panna pe-
vora s konventem svým v spoleném užívaní spo-

lu byli a v tej spolenosti mnohé a asté ruoznice

a hadrunky mezi nimi bývaly a skrze to ten ryb-

ník byl opustí, že jeho niímž neužívali, i takto

jsme je o to s jejich dobru vuolí sjednali, srov-

nali a na konec smluvili, aby pan Petr ten rybník

Vážanský nákladem svým opravil, a jakž najlépe

umí a rozumí, k užitku svému pivedl a již od

tohoto asu aby toho rybníku i s erby a budúcími

potomky svými bez všeliaké pekážky panny pe-
vory, nynjší i budúcí, a konventu toho kláštera

a pánuov Bran, opravních pánuov, pokojn uží-

vali. A když by panu Petrovi, erbóm a potomkem
jeho potebí bylo hráz u toho rybníku Vážanské-
ho opravovati, mají a moci budu svobodn zemi

k tej oprav v obú bezích rybníka bráti a splav

v konci hráze anebo v obú koncích dlati tolikrát,

kolikrát by kdy pí >teba splavu dlati anebo starého

opravovati byla. Item pod splavem aneb pod

vy a okolo podtrubí pan Petr, erbové a potomci

jeho mají svobodn plotky dlati a tu pod spla-

vy a v podtrubí nad tmi plotky lidé vážanští

žádných ryb loviti nemají nyní i na asy budúcí,

a chtl-li by kdo lapati, pan Petr, erbové a po-

tomci jeho mají toho nad plotky brániti. Ttem

lidé vážanští, nynjší i budúcí. v tom rybníce Va-

žanském dobytky své mají svobodn napájeti bez

škody luk a obilé a toho asu, když by ryby na

tení stály. Item lidé vážanští plotkuov pod ryb-

níkem ani v rybníce vylamovati ani z s tarasu

dívie vybírati nemají; pakli by v tom postiženi

byli, tehdy páni Brané aneb úedník panny pe-
vory mají ty lidi o to trestati a panu Petrovi, er-

bóm aneb potomkem jeho od nich napraviti

Item pan Petr pi najprvnjším spuštní folio

rybníku ve tyech nedlích po vylovení rybníku

má a povinen bude pann pevoe a konventu je-

jímu sto kop groši eských, za kopu šestdesáte

groši a za groš sedm penz obecn berných poí-

tajíc, kohož panna pevora s kvitancí k nmu pro

n na Slavkov pošle, beze všech odtahuov a vý-

mluv dáti. Item potom vždycky každý rok na

asy budúcí pan Petr, erbové a potomci jeho,

držitelé toho rybníku, mají a povinni jsú na den

svatého Martina pann pevoe, nynjší i budúcí,

a konventu toho kláštera dvatceti pt kop gr.

eských na minci obecn berné, kterúž by se toho

asu mezi lidmi trh díl, dávati beze všech a všeli-

akých vymyšlených forteluov. A ten plat dvatceti

pt kop grošuov pan Petr pann pevoe a kon-

ventu jejímu má na vsi svj ddinej v Chcnovi-

cích zápisem obyejným podlé pípisu obyejného,

od pánuov Bran jemu vydaného, zapsati a v moc

pánuom Branóm ten zápis dáti. A fojt kenov-

ský, nynjší i budúcí, má ten plat, tak jakž se

svrchu píše, každého roku pann pevoe a kon-

ventu jejímu dávati a spravovati: pakli by to kdy

obmeškal a zanedbal spraviti, tehdy panna pe- f. 13 v.

vora s konventem svým pro nespravení toho1
)

platu budu moci dáti lidi chenovské stavovati

potud, pokudž by jim ta summa zadrželá platu

spravena a dána nebyla. Item. chtl-li by kdy pan

Petr aneb erbové a potomci jeho ten plat s Che-

novic svésti a v jiném slušném píležitém míst

k tomu klášteru takový plat ukázati, to budu

moci uiniti a panna pevora s konventem svým

i páni Brané budu to povinni od nich pijíti.

A tuto naši smlúvu svrchupsaný pan Petr, panna

pevora s konventem svým i páni Brané slíbili

jsú sob ped námi ctn a práv a kesansky zdr-

žeti. Toho pro budúcí pamt my nahoe psaní,

*) Za tim petržené slovo listu.
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Vilím Pavel Neplach /. ftekovic

dej -tr.m jednu smlúvu v jednostajná slova na-

pod peetmi svými jsme dali. Jeni jest dá

na a psána léta a dne nahoe psaného.

ovi i s erb) svými a

budúcími potomky známo iníme tímto listem

obecn pede všemi, kdož jej uzí anebo túcí

sem uinil smlúvu celu a dokona-

lá s velebnými a poctivými pannami, pannu

Annu, jménem Felicitas, pevorú od Matky

sestr Herburgis eených v Brn, a Dorotu pod-

I i vším konventem téhož kláštera vo ryb-

ník Vážanský, jako/ pak ta smlúva mezi minu

urozeným a stateným rytíem, panem Vilímem

s Víková na Cimburku, a urozeným vládykú, pa-

nem Pavlem Neplachem z Rekovic, uinná to

bsahuje a zavírá, a to tak.

: i budúcím pevorám, podpevoe i kon-

ventu již jmenovaného kláštera Matky Boží

v Brn já, svrchupsaný Petr z Kounic, erbové i

potomci moji. kteíž by v drženi panstvie mého

všeho a zvlášt vsi Chenovic, bií: msta Slav-

,i' i vším jeho píslušenstvím ležící, byli,

vydávati máme a povinni budeme na asy budúcí

za ten rybník i s tím se vším, což se k nmu
v smlúvách a zápisích jmenuje, na každý rok pi

svatém Martin dvatceti pt kop grošuov eských

v tomto markrabství obecn berných, za každú

kopu šestdesáte grošuov a za groš sedm penz

bílých poítajíc; na ty asy svrchupsané již psa-

nej pevoe i s konventem jejím a potomky její-

mi ta summa ode mne. erbuov i budúcích potom-

kui 'v a držiteluov panstvie mého nadepsaného

vydávána a spravována býti má. Pakli bych já.

svrchupsaný Petr z Kounic. erbové a potomci

moji ten statek a panstvie mé se vsí mú Cheno-

vici zmnili, prodali aneb zjinaili, tehdy povinni

budem já. erbové i potomci moji na jiných pan-

stvích mých v tomto markrabství jim, tak jakž se

v smlúvách ukazuje, píležících takový plat pe-

vésti, ukázati a spravovati tak a pod tmi poku-

tami a stávkami v smlúv dotenými, jakož pak

ta smlúva mezi námi uinná to šíe ukazuje. A
protož já. svrchupsaný Petr z Kounic, tímto

listem sám za sebe, erby i potomky své slibuji, co

se v tomto listu píše. že to všecko ode mne, er-

buov a potomkuov mých týmž, pevoe a kon-

ventu jejímu i jich budúcím kláštera svrchupsa-

ného, tak jakž ty smlúvy i zápisi mezi námi ui-

nní s povolením pana purgmistra a rady msta
Brna, ddin opravních pánuov téhož kláštera,

zní, zdržáno a zachováno býti má nyní i na asy
budúcí bez všeliakých omluv a zmatkuov všeliak

vymyšlených. Tomu na svdomí já Petr z Kou-

nic k tomuto listu peet svú vlastní pivsiti sem

rozkázal a pro širší vdomost a lepši jistotu toho

piprosil sem urozených pánuov, pana Dobeše

ernohorského z Boskovic na Rosicích, pana

lana a pana Václava, brati Svých, Z Kouk a

na Slavkov, a urozeného a stateného rytíe, pa

na Vilíma z Víková a na Cimburku, a urozených

vládyk, pana Filipa z Víková na Ostupovicích,')

pana Bernarta Múínovského /. Mezilesic na Mu
ínov, < jmi na svdomí peeti své podlé mék to-

muto ii^tu pivsiti rozkázali, sob, erbóm svým

bez škody. Dán v llrn ve tvrtek den svatého

romáše /->/. prosince 1536], léta Pán tisícího

ptistého titeátého šestého poítajíce.

.í my, Anna jinak Felicitas, pevora, i s kon-

ventem kláštera Matky Boži v Brn zákona

tého Dominika sestr Herburgis, biskupstvie "1"

múcského, apurgmistr a rada, nynjší 1 budúcí, f-1^

msta Hrna, páni ddiní opravní tého kláštera,

vyznáváme tímto listem pede všemi, kdož jej

uzi anebo túcí slyšeti budu: Jakož jest se stala

smlúva dobrovolná, celá a dokonalá mezi uroze-

ným pánem, panem Petrem c Kounic, s strany

jedné a námi, svrchupsanú Annu a konventem a

purkmistrem a rad msta Brna. páni ddin
opravní téhož kláštera, s strany druhé o rybník

Vásanský, kteréhož jsme prvé spolu v užívaní

byli. jakož pak ta smlúva v sob zní a všecko si-

eji ukazuje a zavírá, i znajíc my, svrchupsaná

panna Anna, a my, purgmistr a rada svrchupsa-

ni, že jest s svrchu jmenovaný pan Petr náklady

nemalé na ten rybník uinil a initi musí a též

také podlé smlúvy svrchu dotené summu nemalú

každý rok dáti povinen jest, aby tch gruntuov

vážanských. což by jemu k tomu rybníku bud k

hrázím nebo ku podtrubím i k splavóm spraved-

liv náleželo a náleží, svobodn užívati mohl, i

k tomuto jsme s dobrým rozmyslem a s rad pá-
tel našich my, svrchupsaná panna i s konventem

a purgmistr a rada svrchupsaní. dobrovoln pi-

stoupili a pistupujem a tímto listem plnu moc a

právo dáváme od sebe i potomkuov svých svr-

chupsanému panu Petrovi a erbóm i potomkóm
jeho, aby jmli svobodu pod tou hrází vážanskú

potud, pokudž kamením vymezeno jest, aby pod-

trubí i jiné vci mohli sob tu voln dlati, což

by kolivk chtli a potebí bylo pod tou hrází k

užitku svému pivoditi, bez pekážky všeliaké

svrchupsané panny a konventu toho, pana purg-

mistra a rady, pánuov ddin opravních, nyní

i na asy budúcí. A tak bude moci již svrchupsa-

ný pan Petr, erbové a potomci jeho tím gruntem

vymezeným, tak jakž se svrchu píše, dlati, opra-

vovati, prodávati, zastavovati a tak nakládati ja-

ko svým vlastním ddiným gruntem, tak jakž v

tomto listu svrchu vymezeno jest. Než toto se vy-

') Toto a ti datií sloza tak v originále.
2
) O opraveno touž rukou r u.
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mieuje, že lidé vážanští tch gruntuov pod tou

hrází pastvami i na máení konopí užívati budu

moci bez pekážky svrchupsaného pana Petra,

erbuov i potomkuov jeho, i také cestou po tej hrá-

zi vážanskej pes splavy svobodn jezditi s vozy i

s jinými potebami svými budu moci. Tomu na

svdomí a zdržení všech vcí v tomto listu psa-

ných my, pevora svrchupsaná i s konventem

svým kláštera svrchupsaného, peet svú pevor-

skú a konventskú a my, purgmistr a rada msta
Brna, páni ddin opravní téhož kláštera svrchu-

psaného, také jsme peet svú k tomuto listu podlé

jich pivsiti rozkázali, jenž jest dán a psán

v Brn ten úterý v svátky svatodušní [18. kvt-

na 1333], léta Pán tisícího ptistého titcátého

pátého poítajíce.

K jichžto prosb snažné naklonni jsúce a zna-

jíc dobré a užitené doteného kláštera Matky
Boží býti, s dobrým rozmyslem, naším jistým v-
domím, mocj královskú v echách a jakožto

markrabie moravský taková smlúvu ve všem je-

jím znní, položení, v punktích, v klauzulích

stvrdili jsme a tímto listem mocn svrsujem a

upevujem, kterážto smlúva má od nás, budúcích

našich, králuov eských a markrabí moravských,

držána a zachována býti nyní i na budúcí asy,

pikazujíce pi tom hajtmanu, najvyším komor-

níku a sudímu markrabstvie moravského, vr-
ným našim milým, když byste kol i od svrchu-

psaných Petra z Kounic aneb pevory kláštera

Matky Božie požádáni byli, abyste tento list náš

i s tou smlúvú ve deky zemské vložili beze vší

odpornosti, jina neiníc. Tomu na svdomí peet
naši královskú k listu tomuto jsme pivsiti roz-

kázali. Dán na hrad pražském v nedli maso-
pustní /?. bezna 1338J, léta Pán tisícího pti-

stého titcátého osmého a království našich ím-
ského osmého a jiných dvanáctého.

Ferdynandus.

Jiík Zabka subseripsit.

f.l4v. Tohoto listu poslové ke dekám dáni od pana

Jana Kuny z Kunstátu, hajtmana markrabstvie

moravského, Albrecht z Lichtnburka a pan Vi-

lím Kuna z Kunstátu.

L44. L^éta božího 1540, v pondlí po nedli
postní Reminiscere [23. února 1340] držán jest

soud v mst Brn 1

) skrze urozené pány, pana
Kristofa z Boskovic na Tebové, hajtmana mar-
krabství moravského, pana Puotu z Ludanic na
míst pana Jana z Žerotína na Strážnici, najvyší-

ho komorníka, pana Jana Zajímae z Kunstátu

a z Jevišovic na Tavíkovicích, najvyšího sudího

téhož markrabství, a urozeného vládyku Otmara
z Xepomuka, najvyšího písae zemského; na kte-

rémž sou sedli: duostojný u Bože otec, pán, pan

Stanislav, biskup olomúcký, a urození páni, pan

Vilím Kuna z Kunstátu na Hrádku, pan Václav

z Boskovic na Budovicích, pan Zdenk Meze-

ícký z Lomnice na Vranov, pan Jan z Lichtn-

štajna a z Nyklšpurku, pan Jan Jetich z Bosko-

vic na Tebíi, pan Jan z Valdštajna na Brtnici,

pan Václav Haugvic z Biskupic na Bouzov, pan

Jan z Kunovic na Brod Uherském, podkomoí,
pan Hynek Bilík z Kornic a na Veselí, pan Jan
Šiška z Kounic na Slavkov, a z vládyk: Vilím

z Víková, najvyší hofrychtý markrabství mo-
ravského, Mikuláš Radkovec z Mirovic na Bate-

lov, Petr Pražma z Bílkova na Leštné, Jindich

Beznický z Náchoda na Dunajovicích a Proek
z Zástizl na Miloticích.

45. Burian z Valdštajna a na Brtnici i s erby

svými Erazymovi z Olféova a na Dlúhé Brtni-

ci i erbóm jeho své vlastní zboží a ddictvie, žád-

nému nezávadné, rybník, jenž slov Híský, s po-

trubím, rybník Krotajchl2
) s potrubím, rybník Vid-

lák s potrubím, tak jakž sem ty rybníky sám držel

a užíval, se vším plným právem, panstvím a pí-
slušenstvím, nic tu sob ani erbóm svým ani bu-

dúcím potomkm na tom na všem, jmenovaných
rybnících, žádného práva, panstvie, ddictvie ani

vlastenstvie nevymieuje ani pozuostavuje, než to

všecko ve deky zemské vkládám, vpisuji k jmní,
držení a ddinému užívaní.

46. Mikuláš Radkovec z Mirovic na Batelov f. 15

Johanku z Vlásenice, manželku svú, iní mocnu
otcovská porunicí statku a dítek svých i nápad-

nicí, jestliže by Jindicha a Karla, synitov mých,

Pán Buoh bez ddicuov smrti uchovati neniil

prvé nežli jí, Johanky.

Vklad puol vsi Zhorce.

4?. Erazym z Olféova na Dlúhé Brtnici i s er-

by svými Burianovi z Valdštajna a na Brtnici

své vlastní zbožie a ddictvie, žádnému nezávad-

né, puol vsi pusté,
3
) kteráž slov Zhoec, a rybník

Dolní s potrubím na témž Zhorci, les, kterýž slo-

v Zhoecký, tak jakž vymezen jest, i s tím se

vším, což k tej puol vsi písluší, s rybníky, s ryb-

nišemi, s potoky tekutými i netekutými, s luka-

mi, s pastvami, s horami, s dolinami, s lesy, s há-

ji, s chrastmi, s chrastinami, s robotami, s slepi-

cemi, s vajci i se všemi*) a všeliakými platy a

poplatky, s užitky a požitky, jakými ž by se koli

jmény jmenovati mohly, se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, tak jakž svrchupsané

') V orig. Brniee.
a
) Tak v orig. místo Rotajchl. Srovnej v knize XXIV.

3
) Touš rukou nad ádkem.

4
) Opraveno touš rukou ze vším.
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f.ií

. svých mezech a hranicích leží a od stará-

dávna vymezeno jest, jaki sem to po otci svém

vuoj vsál, držel a u; íval, nic

tu sob ani erbóm svým ani budúcim potomkóm

na tom na všem jmenovaném statku ádného

panstvie, ddictvie ani vlastenstvie nev)

mieuje ani pozuostavuje, nei to všecko ve deky

zemské vkládám, vpisuji k jmní, drženi a ddi-

nému užívaní.

Vklad tvrze i >tradický.

4s. Jindich Králický z Králic i - svými erby

Janovi z Mikova na Otradice a erbóm jeho své

vlastni zbožie a ddictvie, totiž tors Otradickú

s tou rolí k tej tvrzi píslušející, oranú i neoranú,

dním, s rybníkem a se dvíma haltéi,

potoky tekutými i netekutými, s pastvami, s pas-

tvišemi, s lesy, s doly, s chrastinami, s kovina-

mi, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hrani-

cemi, užitky a požitky, s lukami, /.(.'jména tmito:

'var. Poddielí, Grunty, Zahrádka, Vobora a

louka nad jeho rybníkem Otradickým — a louku

sem jemu od králických dvoru k Otradické tvrzi

dal, ta leží nad rybníkem mým i dubiinú — se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

tak jakž ta tvrz Otradická s tím. jakž se svrchu

píše. v svých mezech a hranicích záleží a vyme-

zena jsú
1
), tak jaks jest to od nebožtíka Hrona

Bluda z Králic, otce mého dobré pamti, Miku-

lášovi z Testebí, Alen z Mikova, manželce jeho,

prodáno bylo, tak jakž smlúva neboštíkem panem

Janem z Lomnice dobré pamti, ty asy najíma-

ném markrabstvie moravského, o to uinná uka-

zuje, nic sob tu, ertx>m ani budúcim potomkóm

svým práva, panstvie ani kterého vlastenstvie na

tom již psaném zboží nepozuostavujíc ani zacho-

vávajíc, než to, jakž svrchu psáno stojí, ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jmní,

držení a ddinému užívaní.

49. My Ferdynand, z božie milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský-

,

dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hyšpa-

ní, arcikníže rakúské, markrabie moravský, lu-

cemburské a slezské kníže a lužický markrabie.

oznamujem tímto listem všem, že jsme prošeni

od urozeného Jana z Pernštajna na Helfenštajn

a velebného a poctivých, knze Ondeje opata i

všeho konventu kláštera louckeho blíž Znojma,

vrných našich milých, abychom jim tej smlúvy

a smny o podací kosteluov z' Vrahovicích a

v Fryšov uinné milostiv potzrditi ráili, kte-

rážto smlúva mezi nimi takto slovo od slova zní

a ukazuje:

Léta Pán tisícého ptistého titeátého deváté-

ho, \ stedu po svatem Bartolomji, apoštolu Pá

n /-V", srpna 1539], v Hrne na mocn povolení

vysoce duostojných v Bohu otci, pánuov, pana

Jeronýma, tytule svatého Gryzogona, svaté ím
ské církve knze kardynála, arcibiskupa brundu-

ínského, v království uherském, eskem a vmai

krabství moravském a zemi i panství najsvtj

šího pána našeho, papeže, stolice apoštolské de

latere legáta, a pana Stanislava, biskupa olomúc-

ského, mest námi, Janem z Pernítajna a na Hel-

fenštajn a knzem Ondejem opatem i*) vším

konventem kláštera louckeho u Znojma zákona

premonstrátenského, \ biskupství olomckém,
s strany druhé, stala se jest smlúva dobrovolná,

frejmark a smna celá a dokonalá podací ko-

steluov v Vrahovacích a v Fryšov, a to taková:

fakož my, nahoe psaný knz Ondej opal s kon-

ventem svým. jmáme podací sv kostela svatého

Jana v l 'rahovicích, blíž Hrušovan ležících, ve

vsi již psaného pána z Pernštajna, kíeréž nám a

klášteru našemu se vším právem a píslušen

stvím písluší, kterýžto kostel svatého Jana pode

vsí Vrahovicemi mezi rybníky na mokinách leží,

kteráž se neopravuje, ale ím dál vždy víc

opouští a kazí, kterémužto kostelu a podací užit-

kuov žádných nepichází ani náleží než z té sa-

mé vsi Vrahovic, na kteréžto užitky knží tu

trvati a stálí býti nemohu, protož pro zlepšení

kláštera našeho ten kostel svrchupsaný svatého

Jana s podacím, což k tomu podací a fae tej od

staradávna náleželo a náleží, frejmarkem a sm-
nu se všemi a všeliakými užitky a požitky a

grunty nahoe psanému panu Janovi z Pernštaj-

na, erbóm a budúcim potomkéim jeho smnu a

frejmarkem pustili jsme a postoupili a pouštíme

a postitpujem k jich vlastnímu a ddinému drže-

ní a požívaní, nic sob tu na tom kostele a poda-

cím práva, panstvie ani kterého vlastenstvie ne-

pozuostavujíce ani zachovávajíce, ani budúcim

potomkem našim. A já, nahoe psaný Jan z Pern-

štajna, proti tomu zase, nechtic, aby tomu klášte-

ru co ucházeti mlo, ale tej vuole jsúc pro budúcí

pamt radji jim piiniti a zlepšiti, a protož

nahoe psanému knzi Ondejovi opatu a kon-

ventu již psaného kláštera, nynjším i budúcim

jejich, faru a podací své vlastní a ddiné z' m-
steku Fryšov s jedním lánem rolí svobodném 3

)

,

k témuž podací píslušejícím, i se všemi desátky

z týhož msteka Fryšova, což jest osedlýho, aneb

potomn že jse lidé tu v Fryšov pistavie a osa-

die, z tch ze všech lánuov, kteréž k gruntóm ná-

leží, aby knzi, kterýž by tu byl, dávány byly, i se

vším k tomu podací píslušenstvím, se všemi a

*) Tak v originále. -) Opraveno touž rukou z a; za tím petržená slabika

kon.

3
) Tak v originále.
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všeliakými užitky a požitky, nic sob ani potom-

km svým na tom práva, panstvie ani kterého vla-

stenstvie nepozuostavuje ani zachovávaje, krom
testi lánuov, kteréž sem ke dvoru svému, kterýž

tu v Fryšov mám, obrátil, ty sob za svobodné

bez desátkuov i všech jiných úplatkuov pozuosta-

vil sem a pozuostavuji na budúcí asy, za to na-

ped psané podací vrahovské ddin smnil jsem

a smuji, postúpil a postupuji již psanému knzi

Ondejovi opatu i budúcím potomkem jejich

svrchupsaného kláštera k jejich vlastnímu a ddi-
nému držení a užívaní tak, že nyní i na potomní

budúcí asy na tu faru íryšovskú jmají a budu

moci knží podávati bez pekážky mej, erbuov a

budúcích potomkuov mých. A nad to výše, aby

fara fryšovská zlepšína byla a knží živnost lepší

jmieti mohli a tu se stále držeti, lidi své vrahov-

ské nyní i na budúcí asy k té fae fryšovské

obrátil sem a obracuji, aby o všecky správy své

podlé ádu kesanského [k] témuž knzi, kterýž

by v Fryšov byl, útoišt mli a budúcn mívali,

a ty desátky, které lidé vranovští knzi, kterýž

tu v Vrahovicích byl, od staradávna dávali, kn-
žím do Fryšova na budúcí asy aby dávati po-

vinni byli, kdež tím desátkem knží v Fryšov
pi živnosti zlepšení nemalé jmieti budu. A zase

knží frvšovští, kteíž tu budu, aby za to tm li-

dem vrahovským, nynjším i budúcím, správu

kesanskú a posluhování inili a initi povinni

byli bez odpornosti. Než to sob pi tom i budú-

cím potomkem svým pozuostavuji: ty dva lány

rolí, kteíž jsú k tomu podací vrahovskému byli,

aby mn svobodni zuostali, abych já je neb bu-

dúcí moji k užitku svému pivésti a obrátiti

mohli beze všech úplatkuov a desátkuov, jakž by

se nám líbilo; též také, jestliže by se dláním
rybníkuov kterých rolí dosáhlo a zatopilo, že to

také svobodn uiniti máme a moci budem bez

pekážky. A tyto smlúvy my, svrchupsaný Jan
z Pernštajna s potomky svými a knz Ondej
opat s konventem svým, nynjším i budúcím,

kláštera svrchupsaného, jmáme a slibujeme mezi

sebú zdržeti kesansky, ctn, vrn a práv v ce-

losti na budúcí asy zachovati. A pro lepší jisto-

ty
1
) pevnost jmáme spolen u krále JMti, pána

našeho milostivého, potvrzení tejto smlúvy zjed-

nati, aby ve deky zemské vjíti mohla, a po zjed-

nání toho potvrzení od krále JMti hned na prv-

ním snmu panském v Brn, když deky zemské

otevíny budu, jmáme sob obapoln ve deky

zemské vepsati a vložiti. Tomu na potvrzení a

budúcí zdržení my nahoe psaní, Jan z Pernštaj-

1.I6 v. na peet
]
svú vlastní a knz Ondej opat a kon-

vent již psaného kláštera peeti naše dali jsme

pivsiti k tmto smlúvám a pro budúcí pamt

každá strana z nás jednu tuto smlúvu zapeetnu,
v jednostajná slova zapsánu jmáme. Jenž jsú dá-

ny a psány léta nahoe psaného.

K jejichžto, svrchupsaného Jana z Pernštajna

a opata i všeho konventu kláštera louckého, po-

nížené prosb naklonni jsúce a znajíc dobré a

užitené doteného kláštera býti, s dobrým roz-

myslem, naším jistým vdomím, mocí královská

v echách a jakožto markrabie moravský taková
smlúvu ve všem jejím znní, položení, punktích,

klauzulech, artykulích schvalujem, stvrzujem a

upevujem, kterážto smlúva jmá od nás, budú-
cích našich, králuov eských a markrabí morav-
ských, i jiných všech lidí všeliaké pekážky držá-

na a zachována býti nyní i na budúcí asy, pika-
zujíce pi tom hajtmanu, najvyším komorníku a

sudímu markrabstvie moravského, vrným našim
milým, když by koli od jmenovaných Jana z

Pernštajna aneb opata a konventu kláštera louc-

kého požádáni budete, abyste tento list náš i s tou

smlúvu ve deky zemské vložiti a vepsati rozká-

zali beze vší odpornosti, jina neiníc. Tomu na
svdomí peet naši královskú k listu tomuto pi
vsiti jsme rozkázali. Dán v Vídni u vigiljí Všech
svatých [31. íjna 1539], léta božího tisícího

ptistého titeátého devátého a království našich

ímského devátého, uherského tináctého a es-
kého trnáctého.

Ferdynand.

Jiík Lokšan.

Wolff de Greg,2
) supremus

regni Boemie cancellarius.

Poslové ke dekám tohoto listu od pana Kry-

štofa z Boskovic dáni pan Václav z Boskovic a

pan Jiík Zabka z Limberku.

Spolek.

50. Margeta z Rekovic, dcera nebožtíka Ste-

fana Karnara, Martina Hýble, mšenína brnn-
ského

, manžela svého, na své vlastní zboží a d-
dictvie, žádnému nezávadné, na tvrz a ves e-
kovice s jejím se vším píslušenstvím, i na to na

všecko, kdež co mám neb jmieti budu, na pravý

a jednostajný spolek pijímám.

51. Erazym z Olféova i s svými erby Valen- i.í?

tinovi Pražákovi, obyvateli msta Jihlavy, a er-

bóm jeho ddictví své vlastní a ddiné zboží,

totižto tvrz v Dlúhé Brtnici s dvorem a puol vsi

Dlúhé Brtnice, puol vsi pusté Louky, s lidmi

platnými i neplatnými, osedlými i neosedlými,

s vdovami, s sirotky, s rolí oranú i neoranú, ose-

tu i neosetu, platy, rybníky, lesy, lukami, ddi-

nami, pustotinami, s pastvami, s pastvišemi,

s chrasty, chrastinami, potoky, háji, mlýnem, pi-

lu, mlýnišemi, horami, s dolinami, pahrbky, vo-

dami, vodotoinami tekutými i netekutými, s sle-

') y opraveno touš rukou z u.
s
) T. j. Volf z Krajku.
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pice [mi], s kurmi, - vajci, - sýry, - robotami,

s hony, - lovy, - ižbištmi, s ižbami a poplatky

všeliakými i se vším plným panstvím a píslušen-

stvím, i to, co sem ode pana Burjana a Voldštaj-

upil, - mezemi a hranicemi, jak." na ten as
vymezeno jest, i se všemi poitk) a užitky, kte-

rýmiž se koli jménj jmenovati mohu, i se vší

ve vsi i na poli, se vším plným právem,

panstvím a vlastenstvím, tak jakž sem to sám

.i užíval, tu sob ani svým erbóm práva,

panstvie na tom nepozuostavuje ani zachovávaje,

e deky zemské vkládám, vpisuji

k jmní, držení a ddinému požívaní.

,i na okraji Jan z Zerotina.

Vklad spolku.

^2. Dorota z Zástisl Boka, Smila, Jana, e-
ka, Kryštofa, Kuny z Kunstátu, syny své, na m-
steko Damboice a na tu všecku summit, kteráž

mi tu na tom msteku s jeho vším a všeliakým

píslušenstvím vna mého i nad vno od nebožtí-

ka pana 1

1 Jana Kuny z Kunstátu, pana manžela

mého milého, dekami zemskými zapsána jest, a

na to na všecko, což nyní mám aneb ješt míti

budu. pijímám na pravý a jednostajný spolek

krom pti set kop grošuov eských na minci

v tomto markrabství obecn berné; ty sob vy-

mieuji a pozuostavuji na tento zpuosob: komuž

bych tu summu V kop t,rr - za zdravého života

neb na smrtedlné posteli listem pod peetí svú a

na svdomí dvú nebo tí pánuov nebo dobrých

lidí poruila a odkázala všecku nebo na díle, to-

mu aby ta summa od synuov mých svrchupsa-

ných dána a vyplnna byla.

f. 17%. 53. Léta Pán tisícího ptistého titeátého sed-

mého, v stedu ped svatým Matúšem fig. záí

1537] v mst Brn námi, Vilímem z Víková na

Cimburku, najvyším hoírychtíem markrabstvie

moravského, Janem z Doubravky a z Hradišt
>ia Blansku. Zdekem Konickým z Švábcnic na

Konici, stala se smlúva celá a dokonalá mezi

duostojným u Bože otcem a pánem, panem Stani-

slavem, biskupem olomúckým JMti, na míst ve-

lebné panny Doroty, abatyše kláštera pustim-
ského, a konventem téhož kláštera s jednej a

urozeným a stateným rytíem, panem Václa-

vem Chroustenským z Malovar na Mysliboicích,

s strany druhé, a to taková: Jakož jest jeden

lovk ve vsi Vesci ddin farái do Budce s po-

platky i s robotami píslušel, na kterýžto fae
JMti knzi biskupovi JMti a pann abatyši pusti-

mské podací ddiné jest, a o toho lovka mezi

pannu abatyší a pánem Chroustenským byli jsú

póhonové, i chtíc, aby mezi JMti, pannu abatyší

a pánem Chroustenským a budúcimi jejich upo

kojení bylo. /<i/>-/<> jsme je srovnali, aby JMt se

pannu abatyší a konventem kláštera pustimské

ho toho lovka v Vesci pánu Chroustenskému a

ddicóm jeho ve deky zemské vložili s tím prá

vem ,1 panstvím, coi jest fará z Budce na tom

lovku ml, a pán Chroitstenský i S erby a bu

dúcími svými na jednej vsi svj, na který se je-

mu zdáti bude. jmá hned tak platu stálého ve

deky zemské dáti zapsati, aby farái, nynjšímu

i budúcímu, do Budce pi svatém Jií XXXV gr.

eských a pi svatém Václave tolikéž vydáváno

bylo beze všech a všeliakých odporností. A tak

podlé tejto naší smlúvy mají se k sob na ob
šírané kesansky zachovati a Eará z Budce má
toho lovka v Vesci z lovenstvie propustiti

a pánu Chroustenskému podlé poádku tohoto

markrabstvie v ruce uvésti a pán Chroustenský

tak, jakž jsme je smluvili, má se proti tomu lo-

vku zachovati. Toho pro potomní pamt my,

svrchupsaní smlúví, každé stran jednu smlúvu

v jednostajná slova na pargamen psanú pod pe-

etmi našimi visutými jsme dali. Stalo se dne a

léta naped psaného.

Rozdíl mezi Vilímem a Albrechtem,

bratími z Víková.
5-4. Vilím z Víková na Cimburku, najvyší

hofrychtý markrabství moravského, Albrecht

z Víková na ejkovicích, sudí práva menšího

zemského2
) kraje brnnského, bratí vlastní Víc-

kovci, jakož sme statek polehradský a ejkovský

s jejich vším píslušenstvím, ehož jest nebožika

paní Maudalena z Lomnice, vdova pozuostalá po

panu Hcraltovi Kunoví z, Kunstátu a z Pole-

hradic, právem vnným v držení byla, od pánuov

I

poruníkuov, totiž od pana Jana staršího z f. 18

Šternberka na Kvasících, toho asu najvyšího su-

dího markrabství moravského, od pana Ctibora

z Vranova na Želeticích, od pana Jiíka Tetaura

staršího z Tetova na Zlín, sudího práva menšího

zemského kraje olomúckého, od pana Prokopa

z Odrad na Milonicích, mocných poruníkuov

statku po svrchupsané paní Mandalen z Lomnice

zaostalého, za ti tisíce zlatých uherských koupili,

tak jakž to vnné právo dekami od pánuov poru-

níkuov na nás pevedíno 3

) jest, a potom od pá-

nuov rukojmí, kteíž sou za pana Heralta Kunu
z Kunstátu rukojmie byli a statky své dávali,

svrchupsaná zboží a ves Vrbici i to všecko, což

jest jim po panu Heraltovi náleželo, koupili a oni,

páni rukojmie, právo své, což jim na tch statcích

po panu Heraltovi zaostalých náleželo, na nás

listy a dekami pevedli, kdež my, naped psaní

l
) Touš rukou nad ádkem. J

) Za tím petržené slovo v a následující kraje oprave-

no touž rukou z kraji.

3) V orig. pevedýno.
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brati l 'íckovci, o ty statky takto sme se bra-

trsky rozdlili: Já Vilím za svuoj tlil pijal sem a

pijímám hrad pustý Polehradice, msteko Pole-

hradice s desátky vinnými a právem vinohrad-

ním, rybníky a mlejny polehradské, lesy polek rad-

ské, s tím se vším, což od staradávna k Poleha-

dicím píslušelo a písluší, i s kostelním podacím

a j rybníkem Bojanovským, a což jest tu panu

Heraltovi Kunoví náleželo. A já Albrecht pijat

sem a pijímám ca si'iioj díl tvrz ejkoviee a

msteko1

) ejkoviee, dvuor ejkovský a ves

Vrbici a pusté vsi: Šetrapy se dvma dvory a

dv tvrzišt pusté v tejž vsi, ves Ulvy, ves Prusy

s pustým tvrzišem, ves Ruprštorf, ves Potvoro-

vice s pustým tvrzištm, s kostelním podacím,

s vinohrady a desátky vinnými, s rybníky, s lesy,

s háji, s lukami, s pastvami, s jejich vším píslu-

šenstvím, jakž toho nebožtík pan Heralt Kuna

v držení byl. A podlé tohoto našeho bratrského

rozdlení my, bratí Víckovci, ani erbové naši ne-

máme se více na se o ty statky dotené navraco-

vati, žádným obyejem ani kterým právem z tch

díluov se naíkati, než pi tch dílich každý z nás

jeden ped druhým pokojn zuostati má.

f.l8v. 55. Léta Pán tisícího ptistého tyrycátého,

v pondlí po svaté Kunhut [13. záí 1540] držán

jest soud v mst Brn, na kterýmž najjasnjší

kníže a pán, pan Ferdynand, ímský, uherský,

eský etc. král, infant v Hyšpaní, arcikníže ra-

kouské a markrabie moravský JMt, sedti jest rá-

il a urození páni: pan Kryštof z Boskovic a na

Tebovej, hajtman markrabstvie moravského,

pan Jan z Žerotina na Strážnici, najvyžší komor-

ník, pan Jan Zajíma z Kunstátu [a] z Jevišovic na

Tavíkovicích, najvyžší sudí téhož markrabstvie,

a urozený vládyka Otmar z Nepomuka, najvyžší

písa zemský markrabstvie moravského, a pan

Hynek z Vrbna na Námšti, pan Vilím Kuna
z Kunstátu na Hrádku, pan Zdenk Mezícký
z Lomnice a na Vranov, pan Jan z Lichtnštejnu

a z Niklšpurku, pan Puota z Ludanic a na Ro-

kytnici, pan Jan Jetich z Boskovic a na Tebíi.
pan Jan z Valdštejna na Brtnici, pan Bedich
z Žerotina na Štramberce, pan Jan z Kunovic na

Brod Uherském, podkomoí svrchupsaného

markrabstvie, a pan Jan Šiška z Kounic a na

Slavkov; a z vládyk: Vilím z Víková na Cim-

burku, najvyžší hofrychté markrabstvie morav-

ského, Mikuláš Radkovec z Mirovic na Batelov,

Zdenk Konický z Šváber.ic a na Moštnici, Jin-

dich Beznický z Náchoda na Dunajovicích.

Petr Pražma z Bílkova a na Leštné a Proek
z Zástizl na Miloticích.

Vklad hory Starej vinohradní,

v hoe Popuovce ležící.

56. Jan Kropá starší z Nevdomí i s svými

erby Jindichovi Mezíckému z Lomnice a er-

bóm jeho své vlastní zboží a ddictvie, totižto

hory Starej vinohradní desátení, ležící v hoe
popické, i s tím gruntem, na kterémž jest nyní

horné) muoj, ve vsi Popicích, kterýž jest mn a

panu Jiíkovi z Zástizl ddin náležel, a to

všecko, což jest tu od staradávna pánnom liten-

ickým a pánnom morkovským píslušelo, nic so-

b tu ani erbóm svým nepozuostavujíc, než to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji k jich

pravému jmní, držení a ddinému užívaní.

Tento vklad vložen jest do desk na nauení pá-

nuov soudci Jich Mtí. Relatores: pan Zdenk Mez-

ícký z Lomnice, pan Jan Jetich z Boskovic, a

z vládyk Mikuláš Radkovec z Mirovic.

Vklad desátku vinného z hory Fuchsleythu.

57. Léta Pán tisicého ptistého titeátého prv- f. 19

ního, v sobotu den svatého Hieronyma [30. záí

1531] v mst Brn námi, Hynkem Bilíkem

z Kornic a na Veselí, Vilímem z Víková a na

Cimburku, Janem z Kyjovic a na Kobylnících.

Ctiborem z Vranova na Želeticích, stala se smlú-

va celá a dokonalá niezi duostojným u Bože5
)

otcem a pánem, panem Stanislavem, biskupem

olomúckým JMtí, na míst velebné panny Doroty,

abatyše kláštera pustimrského, a konventu jejího

s jedné a urozeným pánem, panem Zdekem Žam-

pachem z Potnštejna etc, s strany druhé, a to ta-

ková: Kdež panna abatyše s konventem svým po-

hnali js dvma puohony pana Zdenka z Potn-

štejna ku právu zemskému, vinu jemu dávajíc

jedním puohonem, že by lidé jeho z hory Fuchs-

leytu desátek vinný svévoln vzali, a druhým o

postavení lidí nmických, kdež my svrchupsaní

tu všecku pi mezi stranami vyslyševše, listuov

starých i vejpisuov z desk ohledavše a to všecko

piln rozváživše, na mocné na nás pestání takto

vypovídánu-: Ponvadž ta hora Fuchsleyth ve

dekách se nachází, že k Xmikám býti má, a

panna abatyše pokazuje, že jest z tej hory Fuchs-

leythu desátek vinný brávala, ta hora ddin bud

k Xmikám, a pan Zdenk s erby a potomky

svými, budúcími pány nmickými, budu povinni

za právo panny abatyšino a konventu jejího kaž-

dý rok na klášter pustimský pi vybíraní de-

sátkuov vinných padesáte vder vína dávati, a to

z tchto hor neb hory: z Fuchsleythu. z Veselej.

z Rženej, z Boku, a to víno má dáváno býti na

ten ham a tu míru, na kterúž v horách nmic-
kých desátku odbývají, a panna abatyše má be-

*) V orig. nsteko. 2) V orig. Bozie.
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>ielati, do kterých se to víno K-t i má, a

pan Zdenk má I
i led pannina,

pro to víno pijedu, držána pod horami a

tch padesáte vder vina

všech zmatkuov a forteluov aby spravedliv

pann abatyši pustin neum jejímu ny-

ní i na budúci > ino bylo. Toto pi tom

bj kdy / dopušt

ni božího ty hory nmické spustly tak, e bj

pán nmickj desátk /. nich nebral, pokudž by

Vlaní a k užitku panu nmickému ne-

pišly, potud nebude povinen pann abatyši tch

der vina vydávati, než jakž by zase

tky bráti poal, hned bude povinen dávati,

tak jakž se naped píše. [tem, což se pobrání

tku /. hory Fuchsleythu od lidí pán Zam-

pachových dotýe, pan Žampach lidi své k tomu

i má, aby tento rok polovici toho desátku

pann abatyši dali a pes rok bohdá

druh polovici. Co se cizích pánuov lidi doteje,

kteíž vínood hory, desátku pann abatyši nespra-

vivše, vzali, na ty pan Zdenek pod horou úedníku

panny abatyše obstávku na jich vína pi vinobra-

ní dopustiti má. Tuto naši vejpovd JMt knz
biskup na míst panny abatyše a konventu její-

ho jakožto pán jejich vrchní ráil jest pipovd-
ti ctn a kesansky držeti a pan Zdenk z Potn-

štejna tolikéž. Toho pro budúci pamt my, svrchu-

psaní jednatelé a smlouví, k tmto smlúvám a

vejpovdi naší peeti své vlastní pivsiti jsme

dali a každý stran jednu v jednostejná slova

dali sme, a tato smlúva má ve deky zemské vlo-

žena býti. Datum léta a dne. jakž se svrchu píše
1
).

Tato smlúva vešla do desk na nauení pánuov

soudci Jich Mtí. Relatores: pan Zdenk Mezícký

z Lomnice, pan Jan z Lichtnštajna, a z vládyk

Jindich Beznický z Náchoda.

f. 19 v. Vklad platu na statku veverském.

58. Jindich z Lichtnburka i na míst jiných

rukojmí, kteíž podlé sebe stojíme a statek od

pana Hynka z Ludanic jsme ujali. Volfovi Krok-

vicarovi z Nové Vsi, Janovi Házlovi z Nové Vsi

a erbóm jejich platu roního penžitého na statku

veverském sedmdesáte pt kop groši eských, pe-

nz obecn v markrabstvie moravském berných,

za každú kopu šedesáte groši a za groš sedm pe-

nz bílých poítajíc, tak jak jest nám to od pana

Hynka z Ludanic na tom statku ukázáno a na

díl jeho se dostalo, a tak, jakž jsme toho sami

v užívaní byli, na tom na všem sob tu ani er-

bóm svým práva ani žádného panství nepozuo-

stavuje ani zachovávaje, než to všecko ve deky

zemské vkládá a vpisuje k jich pravému jmní,

držení a ddinému užívaní.

Tento list vlošen do tlesk na nauení pánuov

soudci Jich Mtí. Relatores: pan Jan z Lichtaštej

na, pan Jan z Valdštejna, a z vládyk Vilím

\ i< k( '\ .i etc.

Vklad vsi ebínu.

59. Y.nata z Lomnice i na míst Oldicha,

bratra svého mladšího nedílného, i s svvini erby

Jiíkovi g Lomnice a erbóm jeho své vlastní a

bratra svého zbožie .i ddictvie, svobodné a žád-

nému nezávadné, totiž ves ebín s kostelním po-

dacím, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí ora

mi i neoranú, s platy, s inžemi, úroky, poplal

ky a puožitky, s rybníky, zejména tmito: s ryb-

níkem [reštncem, s rybníkem Táborem, s ryb-

níkem Blížkami, s rybníkem Rokosným, s horu

Cebínkú. co jsem tu i s bratrem svým ml, tJ tím,

1 1' jesi v tejž hoe od pana Adama z Lomnice na

Brumov, strejcem jeho, koupeno, s Inkami, pas

tvarní, s pastvištmi, S vodami tekutými i neteku-

tými, s rybništmi, s chrastinami, s kovinami, sho-

ny, s lovy, s ižbami, s mezemi, s hranicemi i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

což k tej vsi od staradávna píslušelo a písluší

a jakž to zboží samo v sob v svých mezech a

hranicích vymezíno a zamezíno jest a jakž tu

ves neboztík pan Václav z Lomnice, otec muoj a

bratra mého dobré pamti, držel a po smrti jeho

páni poruníci moji drželi a požívali, nic tu sob
ani erbóm svým nižádného práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani zacho-

vávajíc, než to všecko ve deky zemské vkládá a

vpisuje k jich pravému jmní, držení a ddiné-
mu užívaní.

Vklad vsi Ostupovic. f.20

60. Dorota a Apolona, sestry vlastní nedílné

z Janovic, i s svými erby Matyášovi Munkovi z

Ejvanic, mštnínu msta Brna, jeho erbóm své

vlastní zboží a ddiné, totiž ves Ostapovice i

s tvrzí pustu, týmž jménem jmenovánu, s rolí orá-

nu i neoranú, s vinohrady, s lidmi platnými i

neplatnými, s lukami, s pastvami, s pastvištmi,

s vodami tekutými i netekutými, s rybníky, s ryb-

ništmi, s jezery, s mlýny, s mlýništmi, s potoky,

s lesy, s háji, s chrastinami, s horami, s doly,

s dolinami, s pahrbky, s hony, s lovy, s robota-

mi, s mezemi, s hranicemi, tak úpln, jakž to

svrchupsané zboží od staradávna jest vymezíno

a v svých hranicích záleží, se vším plným prá-

vem a panstvím, tak jakž jsme to sami drželi a

toho požívali, a zvlášt se všemi požitky krom
platu, kterýž lidé z tejž vsi Ostupovic k svatému

Petru do Brna od staradávna dávají, v kterýchž

jsú kolvk vcech aneb kterak by mohly zvláštní-

mi jmény jmenovány býti, i se všemi jinými vc-

*) Tato smlouva byla vložena do desk již na snmu
zahájeném 18. zái 1531 (viz v knize XXIV. . 34.), ale

z njaké píiny došlo k novému vkladu; první vsak nebyl

vymazán.
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mi, což koli k tomu zboží svrchupsanému píslu-

ší, nic sob ani erbóm svým ani budúcím potom-

kem tu práva, panstvie ani vlastenstvie žádného

nepozuostavujíc ani zachovávajíc, než to všecko

tv deky zemské vkládáme a vpisujem ku pravé-

mu jich jmní, držení a ddinému užívaní.

Tento vklad na nauení pánuov soudci Jich Mtí

vložen, ponvadž na poruenství Jana z Hrocho-

va ta tvrz a ves Ostupovice Dorot a Apolon

z Janovic pisouzeno jest. Relatores: pan Jan Je-

tich z Boskovic, pan Jan z Yaldštejna, a z vlá-

dyk Vilím z Víková, najvvšší hoírychté.

Nápad Appolony a Doroty, sester z Janovic.

61. Léta od narození Syna Božího tisícého pti-

stého štyiceátého,
1
) tu stedu ped svat Lidmi-

lú [ij. záí 1540] námi, Václavem Hodickým

z Hodic na Hrubicích jakožto prostedníkem,

Janem Herultem z Herultic na Budkovicích, Cti-

borem z Janovic, Janem Bulí z Boitova na

Hlochkovanech, Janem Beznickým z Náchodu

na Jinošov, Alšem Kropáem z Nevdomí ja-

kožto od stran pidanými, stala se jest smlúva

dobrovolná, celá a dokonalá mezi urozenými vlá-

dykami. panem Milotu Herynkem z [Sjlúpna") na

Bohušicích, paní Kateinu z Želetic, s jednej a

urozenými vládykami, paní Apolonú a pannu Do-

rotu, sestrami vlastními z Janovic, s strany dru-

hej, a to taková: Jakož jest nebožtík pan Jan

z Hrochova na mocný list královský podlé po-

ádku markrabstvie moravského poruenstvie
poádné ui)iil a poruníky zdlal, urozeného a

stateného rytíe, pana Vilíma z Víková a na

Cimburku, najvyžšího hofrychtée markrabstvie

moravského, a urozené vládyky, pana Ctibora z

Vranova na Želeticích, pana Mikidáše Klouzala

na Slavíkovicích, tak jakož to poruenstvie šíe

a svtleji v sob zavírá a ukazuje, v kterýmžto

poruenstvie jest to znamenit doloženo a posta-

veno, jestliže by Pán Buoh panny Margety

z Hrochova, bratranice jeho, dcery nebožtíka pa-

na Hemana z Hrochova, prvé nežli by k letóm

svým a k vdáni s radou pán poruníkuov pišla,

Pán Buoh jí j tohoto svta pojíti ráil, že vejš

doteným paní a pann, sestrám z Janovic, po ní

f.20v. nápad statku všeho jejího pozuostavuje krom to-

ho, což timž3
) pánuom poruníkóm za práci po-

rouí, že svrchupsaná paní Apolona a panna Do-

rota všecko právo a nápad svuoj v témž poru-

enství od nebožtíka pana Jana z Hrochova, dda
jejich, jim poruenej prodali jsii sami od sebe.

od erbuov a potomkuov svých svrchupsanému

panu Milotovi a paní Katein, manželce jeho, i

erbóm jejich, jmenovit za summu tyitceti pt
kop groši eských, za každú kopu šedesáte groši

a za groš sedm penz obecn berných poítajíc,

kterúžto summu svrchupsaný pan Milota jim dáti

má na svatý Jií po datum smlúvy tejto najprv

píští, a ony, svrchupsané paní Apolona a panna

Dorota, když deky zemské najprv odeveny bu-

du, mají ped pana komorníka pedstoupiti a

toho práva a nápadu, podlé poruenstvie svrchu-

psaného jim od pana Jana z Hrochova náležité-

ho, se dekami zemskými odepsati a jemu, panu

Milotovi, a paní Katein a erbóm jejich právo a

nápad ten svuoj ve deky zemské vložiti. A tak

jsú sob pikli ob stran ped námi zdržeti.

Tomu na svdomí my, svrchupsaní smlouv! . pe-

eti své vlastní k tejto smlv dali jsme pitisk-

nuti, sob a erbóm svým a potomkóm bez škody

všelijaké. Jenž jest dána a psána v mst Brn
dne a léta jako nahoe.

Tato smlúva ve deky zemské vložena jest na

nauení pánuov soudci. Relatores: pan Zdenk
z Lomnice, pan Jan z Kunovic, podkomoí, a

z vládyk Mikuláš Radkovec z Mirovic.

62. Apolona a Dorota, sestry vlastní z Janovic,

odíkají se toho nápadu, kterýž jim byl na statku

okížském Jan z Hrochova poruenstvím svým
zapsal na mocný list královský, a to z'šecko prá-

vo své na Milotu Heryhka z [SJlúpna*) na Kate-

inu z Želetic, manželku jeho, pevodí.

Mocný list královský Jana Koberského

a na týž list poruenstvie.

63. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše, uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hyšpa-

ní, arcikníže rakouské, markrabie moravský, lu-

cemburské a slezské kníže a lužický markrabie

etc, oznamujem tímto listem všem, že jsme pro-

šeni jménem slovutného Jana Koberského z Dra-

hanovic na Bedrovicích, vrného našeho milého,

abychom jemu list náš mocný dáti ráili, na kte-

rýž by všecek a všelijaký statek svuoj, kterýž koli

má a jmíti bude, poruiti a jej zíditi mohl. K je-

hožto prosb naklonni jsúce, s dobrým roz-

myslem, naším jistým vdomím, mocí královskú

v echách a jakožto markrabie moravský svolili

jsme k tomu a tímto listem svolujonc vuoli naši

jistu a moc plnu témuž Janovi dávajíce a toho

dopouštjíce, aby on všecken a všelijaký statek

svuoj movitý i nemovitý, ddiný, manský neb

zápisný, kterýž má aneb ješt jmíti bude. odká-

*) Druhé c jest psáno tz.

2
) Sebo S splynulo s pedcházející pedložkou 7.

;

v orig. psáno dohromady zlupna.

3
) Tak v originále.

'i Nebo S splynulo s pedcházející pedložkou z; v orig.

zlupna.
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poruiti mohl a moc ml, komuž jse

jemu kolvk a kd> kolvk zdáti a líbiti bude,

krom duchovních oí aby mohl a moc

jml runíky statku svého a déii svých,

\.2\ vidti budu, a to

budúcich našich, králuo eských .1 mar-

krabí moravských, 1 jiných všech lidi všelijaké

peká díc listem pod svú peetí a

tí nebo ty pánuov aneb dobrých un

lidi peetmi na svdomí. Kteréžto zízení, dání,

1 poruhíkuov zdláni statku

svrchupsaného Jana tolikéž má moci a pevnosti

jmíti. jako by to dekami zemskými zapsáno a

bylo, bez umenšení. Protož pikazujem

hajtmanu, najvyžšímu komorníku a sudímu desk

ikých markrabstvie moravského, nynjším 1

budúcím, vrným našim milým, abyste, když kol-

depsaného Jana požádáni liudete aneb

od poruníkuov jeho, kšaft ten a zízení, kteréž

by o statku svém na tento náš moenj lisí udlal,

ve deky jej zemské 1 s listem tímto vložiti a ve-

psati rozkázali, jináe toho neiníce, bez zmat-

kuov a všelijaké odpornosti. Tomu na svdomí

peet naši královská k listu tomuto pivsiti

jsme rozkázali. Dán u Vídni den svatého Havla

fió. íjna 1533], léta božího tisícího ptistého

titeátého tetího a královstvie našich ímského

tetího a jiných sedmého.

Ferdynand.

Jiík Zabka.

Johanes Pfflug de Robensstein,

supremus regni Boemie cancellarius.

Poslové ke dc[k]ám od pana Kryštofa z Bos-

kovic, hajtmana. dáni jsú pan Albrecht z Lichtn-

burka, pan Jiík z Lomnice.

64. Ye jméno svaté a nerozdílné Trojice amen.

Já lan Koberský z Drahanovic na Kobeicích

oznamuji tímto listem pede všemi, kde ten
anelx> túc slyšán bude, kterak znamenavši. že

každému lovku v svt nic jišího není nežli

smrt a nevdomjšího nežli hodina smrti, ne-

chtíc, aby po smrti mej o statek muoj, kteréhož

mi Pán Buoh z milosti své svaté již popíti ráil

aneb ješt popíti ráí, jací zmatkové a ruoznice,

soudy povstati mli, jsa zdráv a pi dobrém roz-

umu a sám sebe
1

) i statku svého mocen a maje

list mocný od najjasnjšího knížete a pána, pana

Ferdynanda, ímského, uherského a eského etc.

krále, infanta v Hyšpaní, arciknížete rakouského

a markrabí moravského, pána mého milostivého,

kterýmž mi JKMt povolovati a moc dávati ráí,

abych statek svuoj všelijaký mohovitý i nemo-

hovitý, ddiný, manský neb zápisný, kterýž nyní

mám aneb ješt jmíti budu, odkázati aneb poru-

iti mohl za zdravého života aneb na smrtedlné

posteli, komu/ 1111 se koli a kdy kolvk zdáti a

líbiti bude, tak jakž ten li^t to všecko v sob šíe

a svtlej i ukazuje a zavírá, a protoi já, svrchu

psaný Jan. na takovj lisí mocný, mn od JKMti

daný, <> statku svým takto ídím, puosobím <i

mocn porouím: [tem tvrz a ves Bedrovice, ves

Zábudovice, ves Rokyten, ve vsi Lidmi it U h, > o

tu mám. v msteku Troskotovicich, COÍ tu lidí

mam. s jich vším a všelijakým píslušenstvím,

což k tm všem od staradávna píslušelo a pí-

sluší, kterýmiž se koli jmény jmenovati mohu, f- 21 v.

tak jak/ jsem to sám držel a toho užíval, porou-

ím urozenému pánu, panu Smilovi Osovskému

s Doubravice na Váli, a erbóm jeho na takový

zpuosob, aby se on aneb erbové jeho hned po

smrti mej v túž tvrz se vším píslušenstvím uvá-

zali, ji drželi, užívali a s ní initi a puosobiti

mohli jako s svým vlastním a ddiným zbožím,

než z toho statku mého aby macoše mej vydali

pt set bez desíti zlatých na minci obecn berné,

summu jí na list, kterýž ode mne má, dlu-

žen pOBUostávám, a Petrovi Šlechtovi padesáte

zlatých. Jiíkovi pacholeti padesáte zlatých, vše

na minci obecn bernej. Item také porouím paní

Ann z Doubravice, manželce mej milej, tvrz

pustou a ves íany se vším jejím píslušen-

stvím, což k tej tvrzi a vsi od staradávna pí-

slušelo a písluší, a z toho aby paní Anna vy-

dala urozenému vládyce, panu Janovi Nakserovi

z Chotjovic, sto kop groši na minci obecn ber-

nej. Item tvrz Kobeice se vším jejím píslušen-

stvím, tak jakž jsem to sám držel a toho požíval,

porouím paní Elšcc z Drahanovic, seste své,

manželce pana Jana Jankovského z Vlašim, a

dtom jejím na takový zpuosob, aby z toho stat-

ku svrchupsaného vydala paní Ann, manželce

mej, vna jejího pt set zlatých na minci obecn

berné a paní Ann, seste mej a svj, patnácte set

zlatých, Havlovi, služebníku mému, padesáte zla-

tých, Chocholovi, též služebníku mému, padesáte

zlatých, vše na minci obecn v tomto markrab-

stvie berné. Item toto sob zjevn vymieiíuji a

posuostavuji, abych toto poruenstvie moc ml
zmniti a jiné podlé vuole svj spuosobiti, když

by mi se koli zdálo a líbilo. Tomu na svdomí a

jistotu já, svrchupsaný Jan, svú vlastní peet

k tomuto listu a poruenstvie svému pivsiti

jsem dal a pro lepší jistotu a vdomost piprosil

jsem urozených pánuov, pana Albrechta Bítov-

ského z Lichtnburka na Hostimi, pana Jana

Osovského z Doubravice na Hrotovicích, pana

Vilíma Kuny z Kunstátu a na Hrádku, a uroze-

ných vládyk, pana Jindicha Beznického z Ná-

choda na Dunajovicích, pana Jana ze Zdenína a

na Habrovanech, pana Václava Chroustenského

*) V orig. z sebe.
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z Malovar na Mysliboicích, že jsú peeti své

podlé mej pivsiti dali, sob i erbóm svým bez

škody. Jenž jest dán a psán na Kobeicích dne

a léta tisícího ptistého titcátého devátého,

v stedu po památce svatého Bartolomje [27.

srpna 1339].

Vklad vsi ían s pustou tvrzí.

65. Anna z Doubravice Smilovi z Doubravice

a erbóm jeho své vlastní a ddiné zboží a žád-

nému nezávadné, tvrz pustu íany a ves osedlú,

týmž jménem jmenovánu, i s kostelním podacím,

s dvory, s rolí oranú i neoranú, s vinohrady,

s lukami, s pastvami, s horami, s doly, s lesy,

s háji, s vrbinami, s chrastinami, s lovy, s hony,

s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s robotami, s užitky a požitky,

kterýmiž se jmény jmenovati mohu, i se všemi

poplatky, s vodami tekutými i netekutými, s e-
kami, s behy, s rybníky, s rybnišemi, s

1

) poto-

ky, s jezery, se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jakž jsú toho zboží svrchupsané-

ho první držitelé moji v držení a užívaní byli a

já po nich podlé kšaftu a poruenstvie nebožtíka

Jana Koberského z Drahanovic , manžela mého
f. 22 milého dobrej pamti, jakž to zboží svrjchupsané

od staradávna v svých mezích a hranicích vyme-

zena ) jsú, nic sob tu ani svým erbóm ani budú-

cím potomkem práva, panstvie ani kterého vla-

stenstvie nezachovávajíce, než to všecko ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému užívaní.

Vklad fary jaroslavské.

66. I'oldich a Kryštof, bratí vlastní, svobod-

ní páni z Eyczinku, i na míst Erazyma a Oz-

valda, bratí našich mladších vlastních a nedíl-

ných, i s svejmi erby Vilímovi Kunovi z Kun-
státu a erbóm jeho své vlastní panstvie a vrch-

nost, totiž podací fary jaroslavské se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž to

podací tej fary nám po pedcích našich náleželo

a jak jsú toho pedkové naši, my i tudíž probošt

šrotntálský s vuolí pedkuov našich i naší v drže-

ní a užívaní byli, nic tu sob, erbóm svým a bu-

dúcím proboštóm kláštera šrotntálského, milej-

ším ani budúcím, nepozuostavujíc, než to všecko

ve cky zemské vkládáme a vpisujeme k jich pra-

vému jmní, držení a ddinému užívaní.

Tento list jest vložen na nauení panské ve

deky zemské. Relatores: pan Puota z Ludanic,

pan Jan z Kunovic, podkomoí, a z vládyk Zde-

nk z Švábenic.

Vklad dvú lovku v Horních Diákovicích.

67. Hanuš z Rozhortu i s svými erby Vilímovi

Kunovi z Kunstátu a erbóm jeho své vlastní a

ddiné zboží, totiž dva lovky ve vsi Horních

Dyákovicích, kteíž platí platu roního jeden

dvanácte šilinkuov penz a druhý jedenácte ši-

linkuov penz, se vším panstvím a píslušen-

stvím, tak jak jsem ty lidi po pedcích svých

sám držel a jich užíval, nic tu sob, erbóm a bu-

dúcím potomkóm svým na tch lidech práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nepozuostavujíc

ani zachovávajíc, než to všecko ve deky zemské

vkládám a vpisuji k jich pravému jmní, držen!

a ddinému užívaní, a kdež by prvé pedkóm
mým ve dekách svdilo, to tímto vkladem mo-
ím a v nic obracuji.

Vklad vna a nad vno Barboe ze Zhoe.
68. Jindich Jedovnický z Želetavy Barboe ze

Zhoe, manželce svj, vkládá a vpisuje ve deky

zemské pt set zlatých na penzích v zemi tej to

obecn berných, za zlatý titceti groši a za groš

sedm penz bílých poítajíc, na tvrzi a msteku
Jedovnici se vším jeho píslušenstvím, na ddic-

tvie svým, ku pravému jejímu vnnému právu a

píjemím se toho vna iní 3
) sám vším statkem

svým, kterýž mám aneb jmíti budu.

Jindich Jedovnický z Želetavy Barboe ze

Zhoe, manželce svj, vkládá a vpisuje ve deky

zemské dv st kop groši a dvatceti kop groši,

za každú kopu šedesáte groši a za groš sedm pe-

nz bílých poítajíc, na tvrzi a msteku svém

ddiném Jedovnici se vším jeho píslušenstvím

nad vno. Píjemím se to [ho] iní sám vším

statkem svým, kterýž má anebo jmíti bude.

Obojí mežováno a na okraji Jan z Žerotína.

Spolek. f-22v.

69. Barbora ze Zhoe Jindicha z Želetavy,

manžela svého, pijímá dekami zemskými na

právej spolek na summu dv st a dvatceti kop

grošuov, za každú kopu šedesáte groši a za groš

sedm penz bílých poítajíc, kterýž nad véno svý

ve dekách zemských na tvrzi a msteku Jedov-

nici zapsány má.

70. Albrecht Bítovský z Lichtnburka i s svými f-23

erby Jindichovi Mcceíckému z Lomnice a er-

bóm jeho své vlastní zboží a ddieství, totiž kus

lesu, rolí i luk od tch gruntu, odkud sme poali

zlíbkem nahoru jeti, tak jak to nadepsanému panu

Jindichovi z Lomnice až po beh ukázáno jest,

a odtud až po hranice mysliboické a potek,

kterýž jde od rybníka Bohuovského na rybník

Mostek,— a hranice mé kamením vysaditi, kopci

pi tom postupování vyznamenati a vymiti

mám, tak jakž se*) smlúvy v sob okazují a zaví-

rají,— kterýž jestmn ddin náležel, a to všecko,

což jest tu v tom míst zamezeném od staradávna

mn a erbóm mým náleželo, nic sob tu ani er-

*) Toto a další slovo tou: rukou nad ádkem.
) Toto a další slovo tak z' originále.

3
) V orig. jest za i petržené n (asi nedopsán.} m).

») Tak v orig., nejspíše místo to.
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bóni svým nepozuostavujíc, m
pisuji k jich pravému

inu- vraní.

Vklad \ si ( >tmic.

71. rechi Polanky na !
budúcimi potomky Janov.

h a erbóm

j
eno ddicsft i. ves Otmice

tlním podacím, s rolí oraná i neoraná, - ví

dy, s Inkami, s pastvami, s pastvi

.
v lesy, - háji, s luhy, - vrbina

chrastinami, s kovinami, s lovy, s liony.

5 hi anicemi, s lidmi plata]

mi i neplatným I imi, - kury, s vajci

tky, se všemi poplatky, kterýmiž

se jmény jmenovati mohu, i s rybníky, s rybni-

šemi, s potoky tekutými i netekutými, s

mih plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakž sou toho zboží svrchupsaného pedko

vé moji i já po nich v držení a užívaní byli, tak

jakž mi se od bratí mých na díl muoj dostalo,

jakž též zboží svrchupsané od staradávna \ svých

h. v každé zvlášt, vymezeno a vymeno
jest, nic sob tu na svrchupsaném statku ani er-

bóm a budúcím potomkóm svým práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavuje ani zacho-

vávaje, ne vkládám, vpisuji ku pravé-

mu ddicství, jmní, držení a ddinému užívaní.

Vklad vsi pusté Bítovánek.

72. Jindich Boita z Budce a na Jamném

i s svými erby Jindichovi Koasovi z Vydi i er-

bóm jeho a budúcím potomkóm své vlastní zboží

a ddicství, totiž Bítovánky, ves pustu, s platy,

poplatky, s rolí oranú i neoranú, s Inkami. - pas

Ivami, s pastvišenii, s rybníky, s rybnišemi,

s lesy, s háji. s horami, s chrastinami, s luhy,

• ky tekutými i netekutými, s duly. s mezemi.

S hranicemi i se všelijakými užitky a požitky,

s poplatky, s dchody i se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím i se všemi svobodami

k tomu statku píslušejícími, tak zouplna a v ce-

losti, jakž to svrchupsané zboží od staradávna

vymezeno a okršleno jest, tak jakž sem to sám

držel a požíval, nic sob tu ani erbóm svým prá-

va, panství ani kterého vlastenství nepozuostavu-

jíce ani zachovávajíce, než to všecko ve deky,

svobodné a nezávadné, ku pravému jeho ddic-

ství, jmní, držení vkládám a vpisuji k ddiné-
mu požívaní.

f.23v. Vklad vsi Kojetic.

73, Jindich z Lichtnburka a na Bítov i s svý-

mi erby na míst Bartolomje a Margety, [sirot-

kuov] po nebožtíkovi Hynkovi a Bartolomeovi,

maních mých, k Bítovu píslušejících, pro dobré

sirotkuov svrchupsaných na míst jejich jakožto

pán vrchní Ma oitovi z Budce dvuor a

ves Kojetice a puol vsi pusté Bekovic i s jich

vším .1 všelijakým píslušenstvím, s lidmi plat

n\nu 1 neplatnými, 5 ioli.it. mu. s platy, poplatky,

s rolí oranú 1 neoraná, s lukami, s pastvami,

s pasiv išemi, s lesy, v chrastinami, s ižbami, s h< 1

ny, s lovy, tak jakž ti lesové zamezeni snu. 5 vo

dami tekácími i netekácími, s rybníky, s rybni-

šemi i sevším píslušenstvím, právem, panstvím,

což k tomu od starodávna písluší, a tak, jakž

1 h mej e< h a hi anicích \ 3 me :em 1 jest, nic

tu na tom na všem sob práva, panství ani kte-

rého vlastenství, ani tm sirotkóm nepozuostavuje

ani zachovávaje, než to všecko ve deky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému jmní, drženi a d-
dinému požívaní.

1/1 , o án a •: 1 okt a /.' Jan z Zerotína

Vkl vsi Malých < Heksovic.

7á. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všeck) as\ rozmnožíte] íše a uherský, eský,

dahnatský, charvatský etc. král, infant v I l\ spa-

ný, arcikníže rakouské, markrabie moravský, lu-

cemburské a slezké kníže a lužický markrabie

etc oznamujem tímto listem, že sme prosem ad

urozeného Vilíma Kuny z Kunstátu na Hrádku

a velebného knze Ondeje opata i všeho konven-

tu kláštera louckho blíž msta Znojma, vrných

našich milých, abychom smlouvu, kteráž, jest me 1

nimi o ves, jménem Malé Oleksovice, s jejím pí-

slušenstvím skrze dole psané osoby v smlouv

postavené, vrné naše milé, uinna, potvrditi rá-

ili, kterážto smlúva slovo od slova takto zní:

Léta Pán tisícéhi • ptistého tyideátého, v pon-

dlí po svatém Jakube, apoštolu božím [26. er-

vence 1540],, -v mst Znojm námi. Jiíkem ?.ab-

kú z Limberku a na Kounicích, rad a místo-

kancléem krále JMti v království eském, jakož-

to prostedníkem, Janem Zajímaem z Kunstátu

a z Jevišovic na Tavíkovicích, naj výším sudím

markrabství moravského, Zdekem Mezeíckým
z Lomnice a na ]

7ranové, Zykmundcm Valeckým

z Mírová na Miroslavi, Mikulášem- Prusinov-

ským z Víková na Syrovicích, Jindichem

Beznickým z Náchoda na Dunajovicích, Václa-

vem Chroustenským z Malovar na Mysliboicích,

páteli od obú stran vydanými, stala se jest smlú-

va dobrovolná, celá a dokonalá mezi urozeným

pánem, panem Vilímem Kunu z Kunstátu a na

Hrádku, s jedné 1/ velebným knzem Ondejem,

opatem kláštera louckého, a konventem jeho zá-

kona premostrátenského, biskupství olomúckého,

nynjšími i budúcimi, s strany druhé, a to tako-

vá, že knz Ondej, opat louky, s konventem

svým od sebe i od budúcích svých opat a kon-

ventu téhož kláštera ves ddiná, k klášteru od

staradávna louckému píslušející, jmenovit tuto,

Malé Oleksovice, s rybníkem, s vinohrady a de-
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šátky vinnými a všelijakými k tcj vsi užitky pí-

slušejícími, tak jakž ta ves v svých mezech a hra-

nicích záleží a cd staradávna obmezena jest. tak

jakž sou jí opatové louští užívali, nic tu na tej vsi

opatóm a konventu kláštera louckého nepozasta-

vujíc, pustili sou nahoe psanému panu Vilímovi

f.24 Kunovi s Kunstátu, erbóm a budúcím
|

potom-

km jeho touž ves ddin a lidi z tej vsi v lov-
enství uvésti a ve deky zemské podlé tejto naší

smlouvy túž ves Malé Olexovice vložiti mají, a

pan Vilím Kuna g Kunstátu aneb erbové a budú-

cí potomci pán a držitele zboží jaroslavského

mu jí a povinni sú a budu již psanému knzi On-

dejovi, opatu louckému, a konventu jeho, nynj-

ším a budúcím potomkóm jich" ca touš ves Malé

Olexovice s jejím píslušenstvím šedesáte puol

tetí kopy groši, za jednu kopu LXgn. a za gr.

VII d. bílých poítajíc, platu roního na minci

v tomto markrabství obecn berné vydávati a na

klášter loucký po svých služebnících a svým ná-

kladem posílajíc v ruce knze opata a konventu

jeho klásti mají, rozdíln: ponúc na1
) svatého

Václava najprv píštího mají položiti a dáti, tak

jakž se svrchu píše. XXXI kop XV gr. bílých a

ihned potom na svatý Jií též najprv píští opt
XXXI kop XV gr. bílých, a tak na každý svatý

Václav a na každý svatý Jií po XXXI kopách

XV gr. bílých, jakž se svrchupiše, jmá vydáváno a

kladeno býti od pana Vilíma Kuny, erbuov a bu-

dúcích potomkuov pán a držiteluov zboží jaro-

slavského. Kterýchžto LXII 1
/., kopy gr. eských

svrchupsaných pan Vilím 2 Kunstátu aneb erbo-

vé pán mají knzi Ondejovi, opatu louckému, a

konventu jeho na statku svém ujistiti, totiž jme-

novit na msteku Jaroslavicích a na msteku
Erprku a na vsi í'altrubicích, listem správním
a ve deky zemské vložiti tak. aby ten plat svrchu-

psaný z tch msteek a vsí ddin zouplna k

témuž klášteru louckému vycházel a dáván byl

na asy nahoe psané bez všelijakého zadržování.

Pakli by ten plat kdy a na který as podlé tejto

smlouvy knzi opatovi a konventu jeho. nynjším
i budúcím, vydáván nebyl a zadržán byl, budu
moci knz opat s konventem svým z tch svrchu-

psaných msteek a vsí lidi dáti obstavovati, toho

platu podlé tejto smlouvy právem stavným na

tch lidech dobývati. Jestliže by pak táž msteka
a ves kdy k spuštní pišly tak, že by v nich lidí

osedlých nebylo, bude povinen pan Vilím Kuna
aneb erbové a budúcí potomci pán, držitelé zbo-

ží jaroslavického, takový plat ddiný svrchupsa-

ných LXIIVo kopy gr. eských každýho roku na
ty asy, jakž zapsáno, s jiných eboží svých aneb

komory své -vydávati knzi opatu louckému a

konventu jeho téhož kláštera, nynjším i I

cím, vším tím zpuosobem, jakž jest o tom svrchu

psáno. Kdež pak knz Ondej, opat loucký, vsi

Malých Olexovic s konventem svým postoupiti

mají panu Vilímovi Kunovi aneb erbóm pán a

lidi v lovenství uvésti od datum tejto smlouvy
ve tyech nedlích poád zbhlých konen a na
týž den pi postupování tejž vsi má knz
s konventem svým panu Vilímovi Kunoví a er-

bóm pán list správný obyejný podlé pípisu od
pana Vilíma Kuny jim vydaného témuž panu Vi-

lémovi celý a dokonalý položiti a v moc pán 1')

dáti, a pan Vilím Kuna hned také týž clen a pi
témž postupování má knzi opatu a konventu jeho

též list správní na šedesáte puol tetí kopy gr< >ší

eských platu roního svrchupsaného vydávaní
také dáti podlé pípisu od knze opata a konven-
tu jeho obyejného vydaného, celý a dokonalý,

podlé poádku markrabství tohoto. A pan Vilím
Kuna s knzem opatem spolen mají pi JKMti
o potvrzení a povolen! k tejto smlúv jednati, a

jestliže JKMt k tejto smlúv své milostivé povo
lení dáti ráí a jí majestátem svým královským
rácí-li potvrditi, od takového majestátu spolen
ob stran platiti mají: též i od desk vložení.

Jestliže by pak z kterýž 1

") koli píiny JKMt
povolení svého k tejto

|
smlúv dáti a jí potvrditi f.24 v.

majestátem svým neráil, tehdy pan Vilím Kuna
aneb erbové pán budu povinni knzi opatu a

konventu jeho svrchupsané vsi Olexovic Malých
na den svatého Martina najprvé píštího zase po-

stoupiti a lidi v lovenství uvésti, a hned pi
témž asu pan Vilím Kuna i knz opat s kon-

ventem svým, pijmúce ves Malé Olexovice, mají

sob jedni druhým listy správní navrátiti a pi
tom i platy a duochody všecky, což by jich která

strana v tom asu k sob pijala. Toto se také v

tejto smlúv dopisuje, že pan Vilím Kuna s erby

a budúcími svými pi lovení a spouštní naj-

prvnjším rybníka Olexovského, a bude-li tato

smlouva svuoj prchod pedse jmíti, má knzi
opatovi a konventu jeho za ten plod, kterýž jest

knz opat do rybníka Olexovského dal vsaditi,

dáti XXV kop gr. eských na minci. A tak nahoe
psané strany pikli sou sob to všecko, což jest

v této smlúv napsáno, ctn a kesansky zdržeti

a podlé toho k sob se zachovati. A my, prosted-

ník a smlouví nahoe psaní, jedné každé stran

dali sme jednu smlúvu na pargamen v jednostaj-

ná slova napsánu, peetmi našimi visutými utvr-

zenu, a strany svrchupsané, pan Vilím Kuna z

Kunstátu a knz Ondej opat i konvent jeho, ta-

ké sou podlé našich k tmto smlúvám peeti své

pivsiti dali. Stalo se léta a dne nahoe psaného.

') Opraveno touž rukou z od.
;
) Za tím petržené stovo položiti.

3 ) l' orig. kterýchž.
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K j,
ié naklonni souce a

majíc dobr tran3 býti, - do

brým rozmyslem, našim jistým vdomím, mod

královskú v echách a jakožto markrabie morav

>k> .', ve všem jejím mní1
), položeni,

v punktích, v klauzulecb a artykulech stvrdili sme

a tímto listem schvalujem, stvrcujem a uptiAur

nlúva od nás a budúcích králuov

ch a markrabí moravských [má] držána a

ivána býti nyní i na budúcí asy, pikazujíce

pi tom hajtmanu, najvyším komorníku a sudímu

markrabstvi moravského, vrným našim milým.

byste koli od svrchupsaných Vilíma Kuny

z Kunstátu neb knze Ondeje, opata louckého,

nventu jeho požádáni byli, abyste tento list

náš i s tou smlúvou ve deky zemské vložili beze

Ipornosti a zmatkuov, jinae neiníce. Tomu
na svdomí peet naši královskú k listu tomuto

pivsiti sme rozkázali. Dán u Vídni ve tvrtek

po svatém Bartolomji /<?ó. srpna 1540], léta bo-

\1\ \l. a království našich ímského de-

sátého a jiných trnáctého.

Ferdynandus.

Wolff de Krayg, supremus

regni Bohemie cancellarius.

Jiík Žabka.

Poslové ke dekám od urozeného pána, pana

Knstofa z Boskovic, hajtmana markrabstvi mo-

ravského, vydáni pan Karel Zajíma z Kunstátu

a pan Tas ernohorský z Boskovic.

1. 25 Vklad platu na msteku Jaroslavicích, na m-
steku Erpurku a vsi Valtrubicích.

75. Vilím Kuna z Kunstátu i s svými erby kn-
zi Ondejovi, opatu kláštera louckého, s jeho kon-

ventem, nynjším i budúcím, postoupil sem a mo-

cí toho listu postupuji platu roního stálého na

všech a lidech svých ddiných, totjiž na mste-
ku Jaroslavicích, na msteku Erpurku a na vsi

Valtrubicích a ddinách tm všem nahoe psa-

ným píslušejících, jmenovit šedesáte puol tetí

kopy groši, za každú kopu L X gr. a za gr. VII
d. bílých poítajíc, v zemi této moravské obecn
berných, ve deky zemské vkládám a vpisuji k jich

pravému jmní a držení a ddinému užívaní.

Vklad dvoru v Citonicích.

76. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmatský, charvatský král, infant v Išpaní. ar-

cikníže rakouské, markrabie moravský, lucem-

burské a sleské kníže a lužický markrabie, ozna-

mujem tímto listem všem, že sme prošeni jmé-

nem poctivého knze Jana Czellara probošta i

všeho konventu peltnperského a opatrných purg-

mistra a konšeli 1 vši obce msta Znojma, vr-

ných našich milých, abychom smlúvy med týmž

kn 'iii proboštem na míst a s povolením veleb

nho knize Václava s HradeHna, najvyHho

kiáovníkuOV s ervenu hvsdú, s jedné <i

dotenými Znojemskými s strany druhé udlaný
milostiv potvrditi ráili, kterážto smlúva na pa-

píe napsaná a speetná slovo od slova takto

v sob zní a zavírá:

Jako: sou mnohé mocníce a nesnáze hýly mezi

velebným knzem Janem Czellarem, proboštem

na Hradišti Peltnperku, a vším toho probosUA

konventem s jedné a vzácné opatrnosti panem

purgmistrem a rad i vší obcí msta Znojma

strany druhé. <; to s strany gruntóv dvoru pusté-

ho. 11 Citonic blii msta Znojma ležící, a Škody

se tu nemalé na týchž ddinách a loukách daly od

okolních lidí sedlských, i také že podál leží tíž

gruntové od již jmenovaného proboství, i tu léta

božího IMVC XXXVIIP, ve tvrtek na den sva-

tého Valentina [14. února T538] stala se jest

smlouva dobrovolná, celá a dokonalá mezi nade-

psaným knzem proboštem na míst i s povolením

velebného a urozeného knze Václava z Hradeší-

na. najvyšího mistra kižovatku s ervenu hvzdu
zákona svatého Augustyna ve špitále v Praze u

mostu, i konventu jeho a purgmistrem a rad
takováto, že naped psaný probošt, knz Jan, se

vším jmenovaným konventem toho dvoru u Cito-

nic, pustého, s ddinami, lukami i se vším píslu-

šenstvím od staradávna k témuž dvoru náležícím,

v tch mezích a hranicích, jakž týž dvuor nkdy
byl a toho v držení byli, jim, pánuom Znojem-

ským, a vší obci") téhož msta postoupil se vší

spravedlivostí a prodal za LXXX kop gr. eských

penz hotových, obecn v zemi moravské berných,

na zpuosob takový:
|
naped že oni, páni Znojem- 1.25Ví

ští, i potomci jich a obec msta toho takovú sum-

mit za sebii ji jmíti a každého roku 1III kopy gro-

š eských platu roního z komory dávati ped-

jmenovanému proboštovi a konventu jeho mají,

rozdíln, na svatého Jií II kopy gr. eských a na

svatého Václava II kopy gr. eských, bez odpor-

nosti, tak dlouho, pokudž by ta summa za nimi

byla. Pakli by nedali kdy kterého ouroku páni

Znojemští knzi proboštovi neb konventu aneb

budúcím jich, tehdy bude moci knz probošt

s konventem svým je, Znojemské, stavovati pro

plat zadržalý, aneb lidi poddané jich tolikrát, ko-

likrát by téhož platu na který rok nedali. Avšak

jestliže by kdy knz probošt naped psaný neb bu-

dúcí s konventem svým kde plat za tu summu
koupili aneb pánóm Znojemským v tom déle se

státi nezdálo, tehdy jedna strana druhé puol léta

naped dáti má vdti bu pi svatým Jií neb

*) V orig. jmní. 5
) I" orig. obce.
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pi svatém Václave; tehdy Znojemští tu strnímu

LXXX kop gr. eských dáti povinni budu a on,

pan probošt, povinen bude i s konventem svým

kvitancí na touž summu jim, pánóm Znojem-

ským, když by tak summu pijal, na koupení pla-

tu dáti, avšak s takovýmto opatení 1

) : když by

tu summu vypovdl jim, pánóm Znojemským, a

koupil plat jiný, že to všecko s povolením a vdo-
mím pedpsaného svého preláta, nynjšího neb

budúcího, uiniti má, a když tak pánuom Znojem-

ským psaním týž pan mistr oznámí, tehdy tu sum-

mu na to koupení páni Znojemští jemu, probošto-

vi, a konventu vydati mají, jinae nic. A nad to

oni, páni Znojemští, každého roku tímezcítma

voz dobrých a úpln nakladených sena dobrého

dáti knzi proboštovi mají a sami na svuoj ná-

klad na Peltnperk, dvoru jeho sedni, pivésti

vždy pi svatém Jakube neb v asu v tom ; a když

takového sena klizení bylo by a taková sena na-

kládati chtli by a voziti, mají asn knzi pro-

boštovi, nynjšímu i budúcímu, tudíž konventu

dáti znáti, chtl-li by sám tu býti neb vyslati pi
nakládaní sena toho, aby vozové správn naklá-

dáni byli, a to uiniti mají skuten bez odporu

všelijakého pod pokutu; nedal-li by týž vozuov

sena, jakž se pedpisuje, tehdy bude moci knz
probošt s konventem svým pro jeden každý vuoz

sena aneb nedodání stavovati je, mšany znojem-

ské, aneb lidi poddané jich, v pokut za každý

vuoz toho sena poítajíc puol kopy gr. eských, a

bez odpornosti tím povinni býti mají, za každý

vuoz sena puol kopy gr. eských dáti. A takový

dvuor pustý', již jmenovaný, s ddinami, s lukami

i se vším píslušenstvím knz probošt s konven-

tem mají ve deky zemské vložiti pánuom Znojem-

ským a obci, však tak, že pi JKMti toho oboje

strany hledati a jednati mají, aby k takové smlú-

v a prodaji ve deky vkladení milostivé povolení

dáti ráil. K kteréžto smlúv nadepsaný pan mistr,

prelát najvyší, povolení témuž proboštovi dal, po-

nvadž na tom újmy ani škody témuž konventu

není z píin vajše psaných a také že pro dalekost

a spuštní dvoru užitenji uznal býti takový pro-

daj svrchu dotený. A dál knz probošt jmeno-

vaný s konventem svým, když takové povolení od

JKMti zjednáno bude, piznati se má, aby ten

dvuor s svým píslušenstvím i s tou smlúvú ve

deky zemské, jakž za poádek v markrabství mo-
ravském jest a nahoe doteno, ddin vložen

byl jim, pánóm Znojemským. A to, což se svrchu

píše, slíbili sú strany sob to všecko upím, ke-
sansky a vrn beze všeho fortele zdržeti a za-

chovati ve všech artykulích vajše psaných. Toho
všeho na potvrzení my, knz Václav z Hradeši-

na, najvyší mistr, knz Tomáš pevor a knz Jan
Czellar, probošt peltnperský, i všecken konvent

zákona jako nahoe s jedné a purgmistr a rada

svrchupsaní na míst jmenované vší obce msta
Znojma, j>eeti naše jsme pitiskli k smlouv tejto.

Stalo se léta a dne, jak se svrchu píše.

K jichžto srchupsaných, knze Jana, pro- f. 26

bošta peltnperského, a purgmistra a konšel i vší

obce msta Znojma, k prosb naklonni souce a

znajíc užitené ob stran býti, s dobrým roz-

myslem, naším jistým vdomím, mocí králov-

skú v echách a jakožto markrabie moravský
takovou smlúvu ve všem jejím znní a položení

stvrzujem a upevujem, kterážto smlouva jmá od

nás i budúcích králuov eských a jiných všech lidí

všelijaké pekážky držána a zachována býti nyní

i na budúcí asy; pikazujíce hajtmanu, najvy-

ším komorníku a sudímu desk zemských mar-

krabství moravského, nynjším i budúcim, vr-
ným našim milým, když byste koli od svrchu-

psaných, probošta peltnperského a Znojemských,

požádáni byli, abyste tento list náš i s tou smlúvú

ve deky zemské vložili beze vší odpornosti a

zmatku, jinae neiníce. Tomu na svdomí peet
naši královskú k listu tomuto pivsiti sme roz-

kázali. Dán v Vídni v pondlí po svatým Vavin-
ci ///. srpna 1539], léta božího IMVCXXXVIIII°
a království našich ímského VIIII.° a jiných

XIII.

Ferdynandus.

Wolff de Kravg, supremus

regni Bohemie cancellarius.

Jiík Zabka.

Poslové ke dekám od pana Krištofa z Bosko-

vic, hajtmana, dáni tohoto listu vložení pan Vilím

Kuna z Kunstátu, pan Jan z Kunovic, pod-

komoí.

77. Léta Pán 1541, v stedu po nedli Re- f.26v.

miniscere [16. bezna 1541] držán jest soud

v mst Brn skrze urozené pány, pana Vilíma

Kunu z Kunstátu na Hrádku, místo hajtmana dr-

žící, pana Jana z Žerotína na Strážnici, najvyšího

komorníka, pana Jana Zajímae z Kunstátu a

z Jevišovic na Tavíkovicích, najvyšího sudího

markrabství moravského, a urozeného vládyky

Matiáše z Hartunkova, místo najvyšího písaství

držící téhož markrabství; na kterémž sou sedli

urození páni: pan Hynek z Vrbna na Námšti,

pan Václav z Boskovic na Buovicích, pan Jan

z Šternberka na Holešov, pan Jan Jetich z Bos-

kovic na Tebíi, pan Bedich z Žerotína na

Štramberce, pan Jan z Kunovic na Brod Uher-

*) Tak v originále.
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skéra, podkomoí, pan Pavel sZerotínana Buchlo-

tístva Vilím i Víková na Cimburku,

najvyší hofrichtý téhož markrabství moravské

ho, Miku;. Mirovic na Batelov,

Petr ! a l ešné, Proek z Zá

Miloticich .1 Jan Zahrádeckj / Zahrádek

na 1

1

78, M erdynand, /. boží milosti ímský král,

po vš< ožitel íše a uherský, eský,

dalmatský, charvatskj etc. král. infant v [spaní,

arciki larkrabie moravský, lucem-

burské a slezské kníže a lužický markrabie etc,

nujem tímto listem všem. že jsme od uroze

ných Jana z Pernštajna na Helfnštajn a Jindi-

cha a Vladislava, bratí vlastních Me[z]ických z

Lomnice, vrných našich milých, proseni, aby

chom jim smlouvy o nkteré artykule mezi nimi

dole psané smlouva uinné milostiv po-

tvrditi ráili, kterážto smlouva slovo od slova tak-

to zní:

Léta Pán tisícého ptistého tyiteátého, 1

)

v pátek po památce dne svatého Martina /u. listo-

padu />/<>/ v mst Urn námi, Václavem, Zde-
kem, bratími vlastními z Lomnice, Mikulášem

Prusinovským z Víková, Janem Dubanským se

Zdenína, Bernartem Múínovským z Mezlesic,*)

stalo se smlúva dobrovolná, celá a dokonalá mezi

urozenými pány, panem Jindichem Mezeíckým,

panem Vladislavem, bratími vlastními z Lomni-

ce, jakožto puovodem [s]
3

) strany jedné a uro-

zeným pánem, panem Janem z Pernštajna, s strany

f. 27 druhé o artykule iluole psané,
j
a to taková:

I tem, jakož sob nahoe psaní páni Mczeíští do

pana ./ ano z Pernštajna obtžovali, Že jest*) mlýn'')

a staz 1 nad zámkem Židlochovici?) na jiném míst,

nei T
) jest prvé byl, udlati dal, a to vedli?) že by

se udláním toho mlýna9) a stavu vyléváním vo-

dy z píkopy mlýnský 1

") lidem jich ze vsi Hrušo-

van v lesích, pastviskách,") na lukách, na rolích")

škoda dala,
1
*) proti tomu služebníci pán z Pertir

štajna povdli, íe se udláním toho stavu a")

mlejnu ty Škody na gruntech hrušovanskych ne

dji, n, . oda hostinská pijde, ta '.• se \\

levá a tahové Škody iní, kdež my, nahoe ps;mí

uhermaue,"\ stran} \\ ilyševše, toho ohledavše a

všeho piln pováživše, takto mezi nimi vypovídá

me: aby pan Jan z Pernštajna <lal udlati píkopu

hned od tej struhy, kleni"') voda na haltee židlo-

chovské od Hrušovan vedena býti") mla, desíti

loket") z šíi á puol druhého z hloubí, a poznala-

li by se toho poteba, aby dvou loket z hloubí ta

struha brána byla. a ta se dlati") má ped se od

toho místa až k vod Švarcav, aby tou struhou

voda hostinská odchod míti* ) mohla. I tem tu,

kdež se voda z píkopy mlýnské-') vytrhla a z")

struhy zdlala, to pan Jan z Pernštajna také má
dáti zavézti. Item. když se ta pikopá bude dlati,

má se zem na oba behy jednostajn dávati. Item

také ouedníci pán**) Jana z Pernštajna lidem

hrušovanským štanproch v gruntech židlochov-

ských mají okázati a") oni jej
25

) sob otevíti,

v nm kámen ku poteb své, což by jim ho**) po-

tebí bylo k stavení jich, lámati a bráti bez pe-
kážky všelijaké pán") a držiteluov židlochov-

ských. Item, jestliže by se ta pikopá kdy za-

vezla,
28

) tu páni židlochovští cíditi budu povin-

ni.
2
") Item pes tu píkopu most spolen dlati

mají obojí, než 30
) pán z Pernštajna a potomci je-

ho díví k tomu mostu mají 31
) dávati a lidé z Hru-

šovan32
) to díví, což83

) ho bude k tomu mostu

potebí, budu povinni voziti. Item lidé ze vsi Hru-

šovan majta3
*) více v Židlochovicích od datum

smlouvy tejto
3s

) z vín, kteréž by tu z hor židlo-

chovských vezli, ani z nieho jiného, s ímž by na

trh jeli aneb z30
) s trhu co vezli, dávati nemají na

asy budúcí. Item také v37
) tej struze lidlochov-

») C , . T53. a T54. IMVcoXL.
;

)
(' . T33. a 134. Mouínovským z Mezelesic.

3
) Nebo pedložka s splynula s následujícím s. V . 75.?.

a 134. s strany.

4
) V . 153. a 154. místo toho JMt.

5
) V . 133. mlajn, v . 154. mlejn.

c
) V . 154. Židlochovicemi.

") V . 133. a 134. za tím nepetržená slova JMt a jest

vynecháno.
s
) V c. 154. vedl jí.

9
) V . 153. a 154. mlejna.

10
) V . 153. a 134. mlejnské.

11
1

/
' . 133. a 154. v pastviskách.

1S
) V i. 153. na loukách a na rolích, v i. 134. na lou-

kách a na rolí.

l2
) V . 133. diela.

") Touž rukou nad ádí
15

) V . 133. a 134. ubrmané.
18

) V . 133. kterouž, v . 134. kterúž.

1T
) V . 133. a 134. bejti.

ls
) V i. 133. lotkuov místo loktuov, v . 134. loktuov.

'") V . 133. udlati.

-"1
/

'

C. 134. jmíti.

21
) V . 133. a 134. mlejnské.

--) V . 153. a 134. vynecháno.
,s

) V . 133. a 134. úedníci pana.

') •*) V . 133. a 154. vynecháno.
--> V . 153. jeho.

27
) l ' . 133. a 134. pánuov.

5S
) Tak v originále; v . 153. a 154. správn zanesla.

">) V . 133. a 154. budu povinni cíditi.

3°) V . 153. a 134. že.

31
) Tímto slovem se v . 153. koní text na f. 48'e.

3-) V . 154. -a lun nepetržené slovo mají.

33
) V . 133. co.

3») V . 133. mejta.

35
) V . 133. smlúvy této.

36
) V . 133. vynechánu.

3r
) V . 134. k. V . 133. toto a pt dalších slov jest vy-

necháno.
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1

) Hrušovanští ryby budu moci sob ku po-

teb svobodn loviti, [tem páni Mezeíští od

krále JMti povolení na tu smlávu zjednati mají.

Pro širší toho vdomost2
) a jisté zdržení my,

nahoe psaní ubrmané, každé stran jednu smlú-

vu" i. v jednostajná slova pod peetmi svými'

l

napsánu, dali sme. Stalo se léta a dne nahoe psa-

ného:

K jejichžto snažné prosb naklonni jsouce a

znajíC slušné býti, s dobrým rozmyslem, naším

jistým vdomím, mocí královská v echách a ja-

kožto markrabie moravský tej smlouvy ve všem

jejím znní, položení, v pun[k]tech. klauzulech a

artykulích stvrdili sme a tímto listem svolujem,

upevujem a stvrzujem, kterážto smlúva8) jmá

od nás, budúcích králuov eských a markrabí mo-

ravských držána a zachována býti nyní i na bu-

dúcí asy, pikazujíce pi tom hajtmanu, najvyší-

mu komorníku a sudímu markrabství moravské-

ho, nynjším i budúcím, vrným našim milým.
1.27 v. když byste koli od

I
svrchupsaných, Jana z Pern-

štajna aneb Jindicha. Vladislava, bratí Meze-

íckých. požádáni byli, abyste tento list i s tou

smlúvou ve deky zemské vložili beze vší odpor-

nosti. jinae neiníce. Tomu na svdomí peet na-

ši královská k listu tomuto pivsiti jsme rozká-

zali. Dán v Novém Mst [v] Rakousích ve tvr-

tek po svaté Luí [16. prosince 1540], léta Pán
tisícého ptistého tyideátého a království našich

ímského X.° a jiných XV.
Ferdynandus.

Wolff de Kxayg, supremus regni

Bohemie cancellarius.

Poslové tohoto vkladu ke dekám dáni od pana

Vilíma Kuny z Kunstátu, místo hajtmana drží-

cého, pan Jan z Šternberka, pan Jan Jetich

z Boskovic.

Mežován a na okraji na f. 26v Jan z Zerotína.

Vklad vsi Holešína a Ždáru.

79. Jaroslav z Boskovic na erné Hoe i s svý-

mi erby Bohušovi z Drnovic a na Rajci a erbóm
jeho své vlastní zboží a ddieství, totižto ves Ho-
lešín a ves Ždár s jejich vším píslušenstvím,

s rolími oranými i neoranými, s loukami, s pas-

tvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s há-

ji, s chrastinami, kovinami. s lovy. s hony, s iž-

bami. s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i

neplatnými, s pustinami, s kury, s vajci, s oužit-

ky, požitky i se všemi poplatky, s behy, s rybní-

ky, s rybnišemi, s potoky tekutými i netekutými

i se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakž ta zboží svrchupsaná v svých mezech
a hranicích od staradávna vymezena a vvmena

sou, kterými by jmény zvláštními jmenovány býti

mohly, nic sob tu ani erbóm a budácím potom-

kem svým práva, panství ani kterého vlastenství

nepozústavujíce ani zachovávajíce, tak jakž sem
to sám držal, než to všecko ve Jeky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddieství, svobodné a

žádnému nezávadné.

A kdež byfch] to zboží nadepsané prvé ve

dekách ml, to tímto vkladem moím, kazím a

v nive obracuji.

Vklad vsi Odrovic a Smolinu.

80. My Ferdynand, z božie milosti ímský král. .28
po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hyšpa-
ní. arcikníže rakouské, markrabie moravský, lu-

cemburské a slezské kníže a lužický markrabie

etc, oznamujem tímto listem všem, že jsme pro-

šeni od urozeného Jiíka Žabky z Limberku na

Kounicích, rad\- a místokanclée našeho v krá-

lovství eském, a velebného knze Ondeje opata

i konventu kláštera loukého blíž msta Znojma,

vrných našich milých, abychom smlúvu, kteráž

jest mezi nimi o dv vesnice, Orovice a Smolin,

s jich píslušenstvím skrze dole psané osoby

v smhív postavené, vrné naše milé, uinna, po-

tvrditi ráili, kterážto smláva slovo od slova tak-

to zní:

Léta Pán tisícího ptistého tyryteátého, tu

sobotu po svatým Jií [24. dubna 1540] v mst
Brn stala se smlúva dobrovolná, pátelská, celá

námi, Václavem z Boskovic a na Buovicích,

Zdekem Mezíckým z Lomnice a na Vranove,

Vilímem z Víková a na Cimburku, najvyžším

horychtéem markrabstvie moravského, Zig-

imt iiilem Valeckým z Mírová a na Miroslavi,

Ctiborem z Drnovic a na Drnovicích, Václavem

Chrousteuským z Malovar a na Mysliboicích,

mezi urozeným pánem, panem Jiíkem Žabkú

z Limberku a na Kounicích, rad a místokanclé-

em krále JMti v královstvie eském, s jedné a

velebným knzem Ondejem opatem a konventem

jeho kláštera louckého s strany druhé, a to tako-

vá: Jakož knz opat s konventem svým dv vsi,

totiž Odrovice a Smolin, se vším jejich píslušen-

stvím mají, pi statku kounickém léící, ty jsú

svrchupsanému panu Jiíkovi z Limberku, erbóm

a ddicóm jeho na astú žádost a z dobrého pá-

telstvie slíbili a pipovdli pustiti, zmniti na ten-

to zpuosob, že pan Jiík nadepsaný s ddici svými

povinni budit a mají mezi tímto asem a šesti léty

poád zbhlými, od datum tejto smlúvy poítajíc,

l
) I" . 154. vynecháno.

-; Tímto slovem se z- . 154. koni text na f. 4Qz
3
) V . 153. smlouvu.

*) V . 153. svajmi, v . 154. svejmi.

5
) V orig. smlúvou.
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jiné </:•<"• vsi na lidech usedlých 1 na platích tak

. jak>> svrchupsané vsi jsu. knsi opatovi a

\ckiho bliie pUeiici, koupili

tolikéi platem stálého 1 bžného,

:,) bylo na Odrovicich a vsi Smolin, u/visti;

udi by jiných dvú vsi aneb lidi, na kterýž

by ten plat odveden býti mohl, jak se svrchu píše,

nekoupili, tehdy asto psaný pan Jiik Zabka 1 d
dicové jeho povinni budu, coi kolvi knz opat a

ent nadepsaný na tich dvú všech svrchu jme-

lých platu bud stálého neb bžného pokái

ibami s obú stran vydanými spravedli-

vým uznáním a vyhledáním se najde, polovici

vejše, totiž za každý zlatý puol druhého zlatého a

za groš puol druhého groše dávati toho platu, po-

lovici jednu na Svatý Jií a druh polovici na

svatý Václav, a SVÚ prací do kláštera louckého

knzi opatovi a konventu jeho, nynjším i luulú

cím, o to pod stárkami listem obyejným na m-
stekách a všech k statku kounickému píslušejí-

cích zapsati a ten plat tak spravovati dotud, do-

kudž by, jak svrchu psáno stojí, jiných vsí neb li-

dí knzi opatovi a jeho konventu nekoupili a toho

platu s statku kounického nesvedli. Než když jiný

statek, jakž svrchu psáno stojí, i s platem koupí

a knzi opatu a konventu nadepsaným postoupí

a v držení uvedu, tehdy nadepsaný pan Jiík Zab-

ka s ddici svými takového platu prázdni býti

mají a jeho dávati povinni nebudu; také list a

zápis jejich od knze opata a konventu jim vrá-

cen a zase dán býti má. Neš knz opat s konven-

tem svým ten dvuor v Odrovicich, manský, se

vším jeho píslušenstvím sob vymieitjí a pozuo-

stavují, tak jakž jsú jej Volfovi Linhartovi v dr-

f.28v. zeni pustili. A pan ' Jiík z Limberku i knz opat

s konventem mají u krále JMti jednati a JMti

prositi, aby své milostivé povolení k tejto smlúv

a smn dáti a toho potvrditi ráil, a když

JMKská své potvrzení dáti ráí, tehdy knz opat

a konvent svrchupsaný povinni budu ve tyech
nedlích poád zbhlých tch vsí a lidí svrchu

jmenovaných panu Jiíkovi Zabkovi, erbóm a d-
dicóm jeho postoupiti a lidi v lovenstvie uvésti

a pi postoupení tch vsí a lidí má pan Jiík z Lim-

berku list obyejný podlé pípisu obyejného na

vydávaní platu, jak se svrchu píše, knzi opatovi

a konventu jeho vydávati a v moc jejich položiti.

A tuto námi svrchupsanú 1

) dobrovolnú, pátel-

skú smlúvu uinnu pan Jiík Zabka a knz opat

s konventem svým slíbili sob ctn, práv a ke-
sansky zdržeti a v celosti zachovati bez porušení

všelijakého. Toho na svdomí my, svrchupsaní

smlúví. peeti své k tejto smlúv jsme pivsiti

dali, a já Jiík Zabka z Limberku a knz Ondej
opat a konvent kláštera louckého na zdržení vcí

svrchupsaných také peeti své podlé pánwft

smlúvích pivsiti jsme dali a každá strana v

táž sl..\a nadepsánu smlúvu má. Hana a psána

dne a léta nahoe psaného.

K jejichžto prosb snažné naklonni jsúce a

znajíc za spravedlivé, dobré a užitené obojí stra-

tu býti, s dobrým rozmyslem, naším jistým vdo-

mím, mocí královská v Cechách a jakožto mar-

k rabie moravský lej smlúvy ve všem jejím znní,

položení, v punktích, klauzuleeh a artykulích stvr-

dili jsme a tímto listem schvalujou, stvrzujem a

upevúujem, kterážto smlúva má od nás a budú-

tích králuov eských a markrabí moravských dr-

žána a zachována býti nyní i na budúcí asy, pi-

kazujíce pi tom hajtmanu. najvvžším komorní-

ku a sudímu markrabstvie moravského, vrným
našim milým, když byste koli od svrchupsaných,

Jiíka Zabky, místokanclée našeho, neb knze

opata louckého a konventu jeho, požádáni byli,

abyste tento list a jisté povolení naše takové

smlúvy ve deky zemské vložili beze všech odta-

huov i všelijaké odpornosti, jinae neiníce. Tomu
na svdomí peet naši královskú k listu tomuto

pivsiti jsme rozkázali. Dán v Vídni v nedli

ped svatým Bartolomjem [22. srpna 1540], léta

božího tisícího ptistého tyryteátého a králov-

stvie našich ímského desátého a jiných tr-

náctého.

Ferdinandus.

Wolff de Kraig, supremus regni

Bohemie cancellarius.

Poslové toho vkladu ke dekám dáni od pana

Vilíma Kuny z Kunstátu, místo hajtmana držící-

ho, pan Zygmund Veverský z Ludanic, pan Ka-

rel Zajíma z Kunstátu.

81. Léta Pán 1542 v mst Brn držán f.29

jest soud zemský tu stedu po svatém Marku

[26. dubna 1542] za úedníkuov práva vyšího,

urozených pánuov, pana Václava z Ludanic na

Chropyni, hajtmana, pana Jana z Žerotína na

Strážnici, najvyšího komorníka, pana Jana Zají-

mae z Kunstátu a z Jevišovic na Tavíkovicích,

najvyšího sudí markrabství moravského, a uro-

zeného vládyky Matyáše z Hartunkova, místo dr-

žící najvyšího písaství téhož markrabství; na

kterémž sou sedli: duostojný u Bože otec a pán,

pan Jan, biskup olomúcký, a urození páni, pan

Hynek z Vrbna na Klimkovicích, pan Vilím Ku-

na z Kunstátu na Hrádku, pan Václav z Bosko-

vic na Buovicích, pan Zdenk Mezeícký z Lom-

nice na Vranov, pan Jan Jetich z Boskovic na

Tebíi, pan Jaroslav z Doubravice na Vokarci,

pan Václav Haugvic z Biskupic na Bouzov, pan

') ú opraveno touž rukou z ými.
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Jan z Kunovic na Brod Uherském, podkomoí,

pan Hynek Bilík z Kornic na Veselí, pan Jan

Šiška z Kounic na Slavkov, pan Jindich Bez-

nický z Náchodu na Dunajovicích, a z vládyk:

Vilím z Víková na Cimburku, najvyší hofrich-

tý. Petr Pražma z Bílkova na Leštné, Proek
z Zástizl na Miloticích, Voldich Pepický z

Richmburka na Pozoicích a Jan Zahrádecký z

Zahrádek na Hobzí.

Odpor knze opata ždárského.

82. Knz Václav, opat kláštera ždárského, i

s svým konventem tomu vkladu, kdež jest Jan

2 Pernstajna, Jindich, Václav a Vladislav, bratí

Mezeíští s Lomnice, smlúvu o grunty ke vsi

naši ddiné Hrušovanm píslušející, blízko Žid-

lochovic ležící, spolu uiníc ve deky zemské vlo-

žiti a zapsati dali, odpor iní.

Odpor pánuov Kunstát.

83. Jan Zajímal z Kunstát, najvyší sudí mar-

krabstvi moravského, a Vitím Kuna z Kunstát

na míst knížat minstrberských a jiných pán
z Kunstát, strýc a bratí svých. /) spolu fundá-

tor a vrchních pánu kláštera ždárského. tomu

vkladu, kdež Jan z Pernstajna a Jindich, Václav

a Vladislav, bratí Mezeíští z Lomnice, smlúvu

o grunty ke vsi Hrušovanm píslušející, blízko

Židlochovic ležící, spolu uiníc ve deky zemské

vložiti a zapsati dali, odpor iní.

f.29v. Smna krále JMti se panem Vilímem Kunu
z Kunstát.

84. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmacký etc. král. infant v Išpaní, arcikníže ra-

kouské, markrabie moravské, lucemburské a slez-

ské kníže a lužický markrabie etc. oznamujem

tímto listem všem, jakož jest na míst našem

s urozeným Vilímem Kunu z Kunstát a na

Hrádku skrze dole psané osoby, vrné naše milé,

smlúva o smnu nkterých vesnic k klášteru

oslovanskému i také k Jaroslavicím píslušejících

uinna, i prošeni sine od svrchu doteného Vi-

líma Kuny, abychom tej smlúvy milostiv potvr-

diti ráili, kterážto smlúva slovo od slova takto

zní:

Léta Pán 1541, ve tvrtek po nedli Invocavit

fio. bezna 1541] námi, Volfem Krajíem star-

ším z Krajku na Nové Bystici, najvyším kanclé-

em království eského. Jiíkem Žabkú z Litnber-

ku na Kouuicích, rad a mistokancléem krále

JMti v království eským, vyslaným od JKMti,

a Janem z Kunovic na Brod Uherském, podko-

moím markrabstvi moravského, stala se jest

smlúva dobrovolná, celá a dokonalá mezi najjas-

njším knížetem pánem a panem Ferdynandem,

ímským, uherským a eským etc. králem, infan-

tem v Išpaní, arciknížetem rakouským a markra-

bí moravským etc, s jedné a mezi urozeným pá-

nem, panem Vilímem Kunu z Kunstát a na

Hrádku, s strany druhé, a to taková: JakožJKMt
klášter oslovanský s jeho vším a všelijakým pí-

slušenstvím ped nkterým létem panu ./.

Kunoví z Kunstát. hajtmanu markrabstvi mo-

ravského dobré pamti, a erbóm jeho v jistých

suiumách a do let jmenovitých zapsati, v d

a užívaní pustiti ráil, kterýžto klášter svrehu-

psaný se vším píslušenstvím týž pan Jan Kuna
ješt za živnosti své nahoe psanému panu Vilí-

movi Kunovi, bratru svému, v tch zápisích a sum-

mách od JKMti jemu a erbóm jeho na tom zapsa-

ných k držení a užívaní pustil a všecko právo své a.

erbuov svých na téhož pana Vilíma Kunu a erby

jeho pevedl jest, ku kterémuž klášteru také ves

Cule a ves Miemanice, blízko Jaroslavic ležící,

s jich píslušenstvím písluší, že JKMt na pokor-

né prosby téhož pana Vilíma Kuny a pro služby,

kteréž jest JKMti a ddicóm JKMti i s synem

svým inil, initi nepestává a napotom initi po-

vinni budu. ddiestvím na tch dvú všech, uli a

Micmanicích, se vším a všelijakým jich píslu-

šenstvím s ním smnu na ddieství na všech jeho

Horních Dyákovicích a Valtrubicícli se vším jich

píslušenstvím, na desátek obilný i vinný z grun-

t rausnpurských a na plat, který se jemu ode dvú

lovku z Šatavy, totiž od jednoho ti zlaté rajn-

ské, po LX krajcaích za jeden zlatý poítajíc, a

od druhého jedna kopa vídenská, každý rok - grun-

t, [v]pustévsi Uncsndorf ležících, platu ddiné-
ho vydává, a k tomu ze vsi Micmanic patnácte

kop gr., a to rozdíln, pi svatém Jií puol osmy

kopy gr. a pi svatém Václave tolikéž, initi ráí

na takový zpuosob, když by koli JKMt týž klášter

oslovanský s jeho píslušenstvím od svrchupsané-

ho pana Vilíma Kuny, erb nebo potomk jeho

vyplatiti ráil, že ty vsi Cule a Miemanice s jich

vším a všelijakým píslušenstvím jemu, erbóm a

potomkóm jeho ddin zuostati mají, a on, pan

Vilím Kuna, erbové neb potomci jeho vsi Dyáko-

vic Horních, což tu mají, vsi Valtrubic, desátku

obilného i vinného z gruntu rausnpurských a to-

ho platu v Šatov se vším píslušenstvím, tak

jakž to sami drží, k klášteru oslovanskému d-

diné pustiti mají a povinni budu a také tch pat-

nácte kop gr. ze vsi Micmanic, jakž nahoe psáno,

každý rok vydávati. Item JKMt jmá témuž panu

Vilémovi Kunovi a erbóm jeho na ddieství tch

dvú vsí, uli a Micmanic, list dáti a podlé téhož

listu ty vsi s jich píslušenstvím ve deky zemské

jim markrabstvi moravského vložiti a svrchupsa-

*) Toto a dv další slova tak v originále.
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n Vilím Kuna iKMti a potom-

1 K M ti na i<* Horní a

Valu h píslušenstvím, téi na ten d-

li rausnpurských a na plál v Sa-

ni udlati a podlé téhoi listu ve

A tejto smlouvy JKMt
item svým potvrditi má tak, aby

tomkuov JKMti - jedné a ."1 svr-

Í.38 mého pana Vilíma Kuny. erb a potom

tram druhé ve všem 1 na díle držána

la. Tomu na svdomí a pro lepší

1 my, nuli anlúví, své vlastni pe-

tejto smlúv pivsiti sme dali, sob 1 er

1 škody, a králi I
Mu jesl od 1

ina ! s-v rchupsanému panu Vilí-

movi druhá 'lana. Stalo se \ mst Brn léta a

dne jako nah i

Kdež znajíc slušné bejti a vzhlédnúc na b

jest ta smlúva z porueni našeho uinna, s do

brým rozmyslem, našim jistým vdomím, moci

královskú v (.'echách a jakožto markrabie mo-

ravský tej smlouvy ve všem jejím znní, položení,

v punktích, klauzulech a artykulích stvrdili sme

a tímto listem mocn stvrzujem, schvalujem a

upevujem, kterážto smlouva má od nás, budú-

cích králuov eských a markrabí moravských

držána a zachována býti nyní 1 na budúcí asy,

pikazujíce pi tom hajtmanu, najvyšímu komor-

níku a sudímu markrabství moravského, vrným
našim milým, když koli za to požádáni budete,

abyste tento list náš i s tou smlúvou ve deky zem-

ské vložili beze vší odpornosti a zmatkuov. jinae

neiníce. Tomu na svdomí peet naši královskú

k listu tomuto pivsiti sme rozkázali. Dán

v Vídni v pondlí po nedli postní, kteráž slov

Judica //. dubna 1541], léta božího 1541 :c) krá-

lovství našich ímského XI. a jiných XV.
Ferdvnandus.

Jiík Zabka.

Wolff de Krayg, supremus

regni Boemie cancellarius.

Tohoto listu svrchupsaného poslové ke dekám

dáni sou od pana hajtmana pan Jan Jetich

z Boskovic, pan Jan z Kunovic, podkomoí.

Vklad vsi Malých Kídloviek.

85. My Joachym, Jindich. Hanuš a Jií. zboží

milosti knížata minstrberská v Slezi, olešnická,

hrabie kladská a páni z Kunstátu a z Podbrad,
Jan Zajíma z Kunstátu a z Jevišovic na Tavíko-

vicích, najvyší sudí markrabství moravského.

Smil, Zykmund a Jindich, brati vlastní Kuno-

Zunstátu a na kláštee Smilhajmu, Ludvik,

,1 Sezama Zajímaové Kunstátu a z Je-

,

. Boek Kuna z Kunstátu na Lukové 1 na

iníst- pana Smila, pana Jana. pana eka a pana

Kristofa, bratí svých vlastních nedílných, ozna-

mujem tímto listem pede všemi, kdež ten nebo

túcí slyšán bude, e jesi ped nás pedlo ena

smlúva speetná peetmi pánuov a dobrých lidí,

se jest stala mezi urozeným pánem, pa

nem Vilímem Kunu z Kunstátu na Hrádku.

strajcem a bratrem naším milým, s jedné a ve-

lebným knzem Ambrožem, opatem kláštera na-

• farského, a konventem jeho. vrným naším

milým, s Mrany druhé, která/ smlúva mezi nimi

uinná slovo od slova takto v sob zní a zavírá:

Léta Pán 1540, ve tvrtek po památce svatého

Matouše (23. záí 1540] námi. Janem Zajínnieem

z Kunstátu a z Jevišovic na Tavíkovicích, naj-

vyšim sudím markrabství moravského. Jindi-

chem Mezeíckým Z Lomnice na Jemnici. Zde-
kem Mezeíckým z Lomnice na Vranov, Ctibo-

rem Drnovským, stala se jest smlúva dobrov [oln]á,

celá a dokonalá mezi u[r]ozeným pánem, panem

Vilímem Kunti z Kunstátu na Hrádku, s jedné a

velebným knzem, panem Ambrožem opatem, 1

vším konventem kláštera Márského s strany dru-

hé, a to taková: Jakož nahoe psaný knz opat i

s konventem svým mají ves Malé Kídlovice,

blízko Jaroslavic ležíce
3
), a ves pustu Našartice,

k klášteru svrchupsanému
[
od staradávna píslu-

šející, také platu roního ve všech Výmyslicích a

/'droucích ti kopy vídenské, a obzvláštn ze vsi

Kadova puol druhé kopy vídenské, kterýž se plat

od staradávna každý rok k klášteru nahoe psa-

nému vydával a vydává, že túž ves Kídlovice

Malé, ves pustu Našardice a plat roní fze vsí]

nahoe jmenovaných, s lidmi platnými i neplat-

nými, s rolí. s Inkami, s pastvami, s pastvi šemi,

s ekami a s jezery a vodami tekutými i nete-

kutými, s lesy, s háji, s chrastinami, s vinohra-

dy u'l vsi Kídloviek, se vším plným právem,

panstvím, píslušenstvím, což k tm vsím od

starodávna píslušelo a písluší a jakž sou to

sami drželi a toho užívali, nic tu sob ani budú-

cím opatóm a konventu nepozuostavujíc krom
desátku vinného z vinohrad, kterýž již na grun-

tích pusté vsi Xašarticích 5

), kterážto hora slov

Pelcz, rozdlány sou,— ten všecek desátek vinný

z tch vinohrad již rozdlaných knz opat s kon-

ventem svým sob a budúcím opatóm a konven-

tu kláštera svrchupsaného k držení a užívaní

1. 30 v.

1
) V orig. pvodn z Šatavy; z opraveno toui rukou na

v, ale ponecháno Šatavy.

') V orig. v.

3
) Tak v originále. V . 86. ležící.

•) Opraveno toui rukou z s.

•') Tak v originále místo Xašartic. Srovnej také u .

pozn. l
) na str. 300.
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pozuostavuje a zachovává a toho užívati mají

nyní i na asy potomní bez všelijaké pekážky

všech lidí — prodali a prodávají urozenému pá-

nu, panu Vilímovi Kunoví z Kunstátu na Hrád-

ku, a erbóm jeho, a to za šest set kop gr. es-

kých, za každú kopu LX gr., za gr. VII d. bí-

lých poítajíc, na minci obecn v tomto markrab-

ství moravském berné, k jich pravému jmní,

držení a ddinému užívaní. A toho svrchupsa-

ného zboží mají knz opat a konvent svrchupsa-

nému panu Vilímovi a erbóm jeho pi najprvnj-

ším soudu, kterýž druh nedli v pust v mst
Brn držán bude, v moci 1

) jich postúpiti a hned

pi tom asu ve deky zemské vložiti, a kdež by

prvním opatóm a konventu kláštera svrchupsané-

ho ve dekách svdilo, z desk vymazati. A svrchu-

psaný pan Vilím Kuna a erbové jeho mají a

povinni budu tu summu šest
2
) set kop gr. es-

kých hned tu pi témž asu v Brn po postoupe-

ní 8
) a ve cky vložení jemu toho zboží knzi opatovi

a konventu listem s rukojmiemi ujistiti až do

svatého Jií najprv píštího a potom na ten den

svatého Jií v jich moc dáti a položiti, aby oni,

pijmouce tu summu šest*) set kop gr., zase sob
jiné zboží a grunty, kteréž by k tomu klášteru

pináležely a jim užitek nesly, objednati a pikou-

piti mohli. Aby to, což se nahoe píše, mocné a

stálé bylo, má svrchupsaný pan Vilím a knz
opat s konventem svým obapoln pi knížatech

minstrberských Jich Mtí a u jiných pánuov

z Kunstátu jakožto pravých štyftýuov a fundá-

toruov kláštera svrchupsaného toho hledati a

Jich Mtí za to prositi, aby k tejto jich dobro-

volné smlúv povolení své dáti a listem jí potvr-

diti ráili. A jestliže Jich Mti k tejto smlúv po-

volení své dáti a jí listem svým potvrditi ráí,

tehdy ta smlúva má v celosti zuostati a od stran

nahoe psaných, totiž pana Vilíma Kuny a er-

buov jeho s jedné a od knze opata a konventu

jeho, nynjších i budúcich, s strany druhé, vrn
a práv a kesansky na všem i na díle zdržána

a zachována býti. Xež jestliže by nahoe psaná

knížata Jich Mti a jiní páni z Kunstátu k tejto

smlouv povolení svého dáti a jí listem svým po-

tvrditi neráili, tehdy tato smlúva moci míti a

žádné stran ke škod býti nemá. A což se na-

hoe píše, to sou sob strany nahoe psané ped
námi slíbili všecko i na díle vrn, práv a ke-
sansky zdržeti a zachovati. Kdež my. nahoe
psaní smlouví. jedné každé stran dali sme
jednu smlouvu pod peetmi našimi a oni, stra-

ny nahoe psaní, pan Vilím Kuna a knz Ambrož

opat i s konventem svým, také sou peeti

podlé našich k tmto smlúvám pridávili. Stalo

se v mst Brn léta a dne jako nahoe.

Pi tom sme žádáni, abychom k takové?) smlou-

v jich povolení naše dali a tej smlouvy listem na-

ším potvrdili. Kdež my, znajíce slušnú zádi

také že ta smlúva k dobrému a užitenému klá-

štera našeho svrchupsaného uinna jest, k ta-

kové smlouv povolení naše sme dali, dáváme a jí

mocí listu tohoto ve všech punktích a artykulích

a klausulích potvrzujeme I sami od sebe, od er- *»31

buov a potomkuov našich, knížat minstrberských,

a pánuov z Kunstátu, chtíc, aby ta smlúva v ce-

losti držána a zachována byla beze vší pekážky

naší, erbuov a potomkuov našich i všech jiných

lidí, kdož by k tomu, což se v tej smlouv obsa-

huje a zavírá, po nás jaké právo jmíti chtl. Také

i k tomu povolení naše dáváme, aby pro lepší

jistotu tento list náš a podlé toho ta ves osedlá

Malé Kídlovice, ves pustá Xašartice a ti platové

ze vsi Výmyslic. Petrovic a Kadova, se vším pí-

slušenstvím, ve deky zemské markrabství morav-

ského podlé obyeje a poádku téhož markrab-

ství vloženy byly. Tomu na svdomí a pro lepší

jistotu my, nahoepsaná knížata, peet naši kní-

žecí, kterúž spolen užíváme, i jiní páni z Kun-

státu k tomuto listu pivsiti sme dali s naším

jistým vdomím a vuolí. Jenž jest dán a psán na

Volešnici v stedu po svaté Luí [15. prosince

1540], léta Pán IMVCXL° poítajíc.

Ten svrchupsaný vklad stal se jest na nauení

pánuov soudci Jich Mtí.

Vklad od opata ždárského Malých Kídlovic.

86. Knz Václav, opat kláštera ždárského zá-

kona cisternského, biskupství pražského, í 5 kon-

ventem svým Vilímovi Kunoví z Kunstátu a er-

bóm jeho své vlastní a ddiné zboží, totiž ves

Malé Kídlovice, blízko Jaroslavic ležíc'

pustu Xašartice a plat roní ve všech Výmysli-

cích a Petrovicích, ti kopy vídenské, a obzvláštn

ve vsi Kadové puol druhé kopy vídenské, kterýžto

plat se od starodávna každý rok k klášteru

svrchupsanému se
8
) vydával, s lidmi platnými i

neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

pastvami, s pastvišemi, s ekami i s jezery, s vo-

dami tekutými i netekutými, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s vinohrady u vsi Kidloviek a se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, tak

jakž ty vsi svrchupsané od starodávna v svých

mezech a hranicích záleží a vymezena7
) sou. a

tak, jakž sme to sami drželi a toho užívali, nic tu

sob ani budúcím opatóm a konventm kláštera

') Tak, dodateným pipsáním i, v originále.

-) Opraveno louž rukou z íslice v.

3
) V orig. paustopení.

*) První s v š jest opraveno touž rukou z íslice v.

5) V orig. takové.

6
) Tak, opakováno, v originále.

7
) Tak v originále.
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svrchupsaného na tom zboží práva, panství ani

kterého vlastenstvi nepozuostavujic krom,'- </.•-

sátku vím. hrad, kterýž jii na grun-

/,.,•/,
p

terážto hora slov

dlán) sou. ten všecek desátek vinnj

h vinohrad llaných sob a budú-

cím opatóra a konventu kláštera svrchupsaného

I ivujeme .1 zachovává-

me a toho užívati máme nyní i na asy potomní

bez pekážk} všech lidí— ««í to vleko jiné na-

hoe emské vkládáme a vpi-

sujeme1
) k jich pravému jmní, držení a ddi-

nému užívaní, a jestliže by kde ve dekách prv-

ním opatóm a konventu svdilo, to tímto vklá-

dáním moíme a v nic obracíme.

f
.

~ 1 \ . Vklad vsi Malých Olexovic.

87. Kns Ondej, opat kláštera louckého zá-

kona premonstrátenského, biskupství olomúcké-

ho, i s konventem svým Vilímovi Kunovi z Kun-

státu a erbóm jeho své vlastní zboží a ddictví,

ves, jménem Olexovice Malé, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s inžemi, s platy, s robotami,

s kury. s vajci, s rolí oranú i neoranú, s Inkami.

s pastvami i - pastvišemi, s luhy, s lesy. s chra-

stinami, s doly, s vodami tekutými i netekutými,

s rybníky, s rybnišemi, s mlýny, s mlýnišemi,

s vinohrady i s desátky vinnými a se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž ta

ves svrchupsaná v sob od staradávna v svých

mezech a hranicích záleží a vymezena jest. a tak.

jakž sme toho sami po pedcích svých v držení a

užívaní byli, nic tu sob ani budúcím svým opa-

tóm a konventu kláštera svrchupsaného na tom

zboží práva, panství ani kterého vlastenstvi ne-

pozuostavujíce. než to všecko ve deky zemské

vkládáme a vpisujeme k jich pravému jmní,

držení a ddinému užívaní, a jestliže by kde

prvé ve dekách svdilo, to tímto vkladem moí-
me a v nive obracujem.

Vklad pustých vsí Unczndorfu a Nmic.

88. Já Šebestián z Vajtmile a na Chomutov
oznamuji tímto listem pede všemi, kdež ten
anebo túce slyšán bude, že mi jest oznámeno od

urozeného pána, pana Vilíma Kuny z Kunstátu

na Hrádku, s jedné a od velebného knze Tomáše,

pevora kláštera mého svatého Krize v mst
Znojm, a konventu jeho s strany druhé, kterak

sou spolem smlouvu uinili, kteráž smlouva mezi

nimi uinná slovo od slova takto v sob zní:

Léta Pán tisícého ptistého tyideátého,

v nedli po památce svatého Jeronýma [3. íjna

1540] v mst Znojm námi, Janem Zajimaem
z Kunstátu a z leviíovic na Tavikovicich, naj-

vyším sudím markrabství moravského, Albrech-

tem Bitovským z Lichtnburka na Hostími, Mi-

kulášem Prusinovským z Víková na Syrovicích,

Jiíkem Kiveckým z Kivce, stala se jest smlúva

dobrovolná, celá a dokonalá mezi urozeným pá-

iieni, panem Vilímem Kunu z Kunstátu na 11 vad

ku, s ledne 1; velebným knzem Tomášem pevo-

rem a konventem kláštera svatého Kíže v mst
Znojm s strany druhé, a to taková, Še Svrchu-

psanj knz pevor s konventem svým pustili sou

a postoupili, pouštjí a postupují svého vlastního

a ddiného zboží k klášteru svrchupsanému pí-

slušejícého, totiž vsi pusté Unczndorfu a vsí

pusté Nmic, se všemi platy a užitky, s rybní-

ky, s perkrechtem vinnýmvpusté vsi Unczndorf

také s desátkem, kterýž fará šatavský — obil-

ný, polovici — k klášteru svrchupsanému povi-

nen vydávati jest, s rolí, S Inkami, s potoky a Nu-

dami tekutými i netekutými a se vsím plným pan-

stvím a píslušenstvím, jakž sou toho sami drželi

a toho užívali, nic tu sob a budúcím pevoróm
a konventu kláštera svrchupsaného nezachová-

vajíc ani pozstavujíc. svrchupsanému panu / t-

límovi Kunoví a erbóm jeho k jich pravému jm-
ní, držení a ddinému užívaní; a na to svrchu-

psané zboží mají a povinni budu jemu, svrchu-

psanému panu Vilímovi Kunovi. a erbémi jeho

list správní udlati, nemohli-li by rukojmí jmíti

za správu, ale pod peetí svú a konvenckú a na

svdomí pánuov a dobrých lidí
|

podlé toho ve

deky zemské vložiti, a kdež by jim ve dekách

svdilo, z desk vymazati. I tem svrchupsaný pan

Vilím Kuna s erby svými povinen bude za svr-

chupsaného knze pevora a konvent jeho ped-

kem tyto dluhy duole psané zastúpiti: najprvé

sedmdesáte3
) zlatých hotových penz, kteréž jest

za n pan Vilím Kuna Plakoví, mštnínu zno-

jemskému, dal, item knzi opatovi louckému dv
st zlatých, v kterýchž summ Nmíce, ves pustu,

v zástav drží. item panu Jiikovi Kiveekému
padesáte zlatých dluhu dávno puojeného, item

Liklovi z Miemanie za rolí, kteráž jemu v grun-

tech nmických zastavena, tidceti ti zlaté, item

Kolndorfským dvatceti dva zlatá, kteréž sou na

pastvu v Unczndorf puojili, item Martinovi

Šandlarovi, mšenínu znojemskému,') dvatceti

zlatých, kteréž summy vší uiní ti sta devadesáte

šest zlatých. A vejše mimo to má a povinen

bude týž pan Vilím Kuna. erbové a potomci jeho

knzi pevorovi a konventu jeho, nynjším i bu-

dúcím. platu roního každý rok vydávati a platiti

f.32

') Tak v orig. místo Našaradic: X jest opraveno toui

rukou s Ss. Srovnej také pozn. 5
) x . £5. Jsou to Nace-

ratice.

-) Koncové e jest v orig. psáno ee.

3
) Koncové e jest opraveno touž rukou s y.

4
) mu opraveno toui rukou z ho.



XXVI 1542 30i

sto dvatceti zlatých, za jeden zlatý po XXX gr.

a za gr. po VII d. bílých poítajíc, na minci obec-

nej, v markrabství moravském berné, a ten plat

do kláštera jich svú prací a nákladem posílati a

v moc jich klásti, a to rozdíln, pi asu svatého

Jií šedesáte zlatých a pi asu svatého Václava 1

)

druhých šedesáte zlatých. Item více každý rok

dv beky vína z perkrechtu unczndorfskho,

jedna beka po desíti vdích, pi asu svatého

Martina. Item více každý rok tyi kopy kapr
píhodných, kterýchž by kopa dvú zlatých laci-

njší nebyla, a to rozdíln, na podzim dv kop
kapr a v pust dv kop kapr. A ten plat

svrchupsaný penžitý, vinný i rybný má svrchu-

psaný pan Vilím Kuna knzi pevorovi a kon-

ventu jeho, nynjším i budúcím, na všech svých

ddiných, totiž na Z'si uli a vsi Malých Olexo-

vicích, se vším jich panstvím a píslušenstvím

zapsati a ve deky zemské markrabství morav-

ského vložiti, a to svú prací a nákladem tak, aby

ten plat od svrchupsaného pana Vilíma Kuny,

erbuov a potomk jeho, držitele tch2
) vsí svr-

chupsaných, vybírán a do kláštera svrchupsané-

ho knzi pevorovi a konventu jeho, nynjším i

budúcím, posílán a v moc jich kladen byl. A jestli-

že by pak Pán Buoh na ty vsi svrchupsané vo-

hnm anebo jinak3
) škodu a záhubu dopustiti rá-

il tak, že by ten plat nahoe psaný z tch vsí s jich

píslušenstvím každý rok vycházeti a dáván býti

nemohl, povinen bude svrchupsaný pan Vilím

Kuna, erbové i potomci jeho, páni a držitelé

statku jaroslavského, ten plat nahoe psaný pe-

nžitý, vinný i rybný z komory své do kláštera

svrchupsaného každý rok vydávati a platiti. A
jestliže by na který as nahoe jmenovaný tako-

vého platu nespravili a jej zadrželi, bude moci

knz pevor s konventem svým kláštera svrchu-

psaného, nynjší i budúcí, pedkem lidi z tch
vsí Cule a Olexovic Malých, také z msteka Ja-

roslavic, z msteka Erpurku, ze vsi Malých

Kídlovic, ze z'si Micmanic se všemi statky i ná-

klady jich v mstech, v mstekách i ve všech

právem stavovati a je i statky jejich v tej obstáv-

ce držeti tak dlúho, pokudž by jim všecek plat za-

drželý dán, spraven a v moc jejich položen ne-

byl i se všemi škodami, kteréž by skrze nevy-

plnní toho platu vzali a je spravedliv pokázati

mohli. Item, jestliže by se svrchupsanému panu
Vilímovi Kunoví, erbóm a potomkóm jeho, pá-

nuom jaroslavským, kdy toho platu svrchupsané-

ho knzi pevorovi a konventu jeho kláštera

naped psaného, nynjším neb budúcím, vydávati

a platiti nezdálo a ten plat penzi splatiti') a sku-

piti chtli, jmají knzi pevorovi a konventu jeho,

nynjším nebo budúcím, rok naped dáti vdti
a vejpovd uiniti, a to pi asu svatého Jií
aneb svatého Václava, a po tej vajpovdi v plném

roce mají a povinni budu knzi pevorovi a kon-

ventu jeho za ten plat svrchupsaný dvatceti ty-

i sta zl., po XXX gr. eských a za gr. po VII

d. bílých poítajíc, na minci na ten as v markrab-

ství moravském obecn berné, dáti a tu v kláštee

svrchupsaném pi pítomnosti jednoho pána

z Vajtmile anebo budúcích pánuov z Vajtmile a

komuž by to fundátorství po nich náleželo, jakžto

vrchních pánuov toho kláštera, anebo kohož by oni

na míst svém s moc! k tomu poslali, v moc jich

položiti beze všech zmatk, prtah a forteli vše-

lijakých, a oni, knz pevor s konventem svým,

pijmúce summu nahoe psanú, ' mají a povinni f.32v.

budu ten plat jim na tch všech zapsaný pro-

pustiti, a kdež by jim ve deky zemské vložen byl,

z desk vymazati. A tej summy on, knz pevor,

s konventem svým nikam jinam obraceti nemají

než k dobrému a užitenému toho kláštera s vuo-

lí, vdomím a povolením pánít z í
'a jt mile, ny-

njších i budúcích, jakžto pánuov svých vrchních,

kdež by se jim najlépe a nejužitenji zdálo a

líbilo. Pakli by z vuole Boží tak, jakž se nynjší

zpuosob zachovává, pevora a konventu v tom

kláštee nebylo, tehdy ten plat nahoe psaný pe-

nžitý, vinný i rybný nynjším pánóm z J'ajt-

mile, erbóm a potomkóm jejich beze všeho od-

poru vydáván býti má, a k tomu ke všemu páni

z Vajtmile, nynjší i budúcí, právo a spravedlnost

míti mají tím vším zpuosobem a právem, jakož

nahoe položeno a jakž knz pevor a konvent

nynjší kláštera svrchupsaného mají, beze všeho

umenšení. Item toto se zjevn vymieuje a po-

zuostavuje, že svrchupsaný pan Vilím Kuna a

knz pevor s konventem svým mají toho u pana

Šebestiána z Vajtmile jakožto fundátora a vrch-

ního pána kláštera svrchupsaného hledati a jeho

za to žádati, aby k tejto jich dobrovolné smlouv

povolení své dal a jí listem svým potvrdil,

a jestliže svrchupsaný pan Šebestián k tejto

smlouv povolení své dá a jí listem svým potvrdí.

tehdy tato smlúva má v mocnosti své zuostati a

ob stran nahoe psané povinni budu podle ní

ve všem i na díle k sob se zachovati. Xež jestli-

že by svrchupsaný pan Šebestián k tejto smlouv

povolen! svého dáti nechtl a jí listem svým ne-

potvrdil, tehdy tato smlúva žádné moci míti a

stranám ke škod a újm spravedlnosti jich býti

nemá. A což se nahoe píše. to sou sob strany

svrchupsané slíbili ped námi smlúvími vrn,

*) l' orig. Václave.

*) Opraveno touž rukou s tej.

3
) k opraveno tou rukou s cz.

4
) sp opraveno tou: rukou ze slabiky tý z pedcházejí-

cího pvodního slova penžitý.



302 1542 XXVI

prav .1 kesan achovati na všem

i na tlilo. Toho pro pamt a jisté zdržení

stran?) jedna smlúva v jedna slova na parga

mén > peetmi našimi visutými dána jesl .1

svrchupsaný i>:m Vilím Kuna a knz prevor

s konventem svým také peeti své k tejto jich do-

brovolné smlúv pivsili sou. Stalo se léta a dne

jako na!

Pi tom sou mne prosili, abych k takové smlou-

lal a tej smlouvy listou svým

jíce slušnú prosbu, 1 také že

ta smlouva k dobrému a užitenému kláštera

mého svrchupsaného uinna jest, k takové stnlú-

é seru dal, dávám a jí moci listu

tohoto ve všech punktích, artykulích a klauzulích

uji sám od sebe, od erbuov a potomkóv

svých, pánu z Vajtmile, jakožto fundátor a

vrchních pánu kláštera svrchupsaného, a chci, aby

ta -mluva v celosti držána a zachována byla na

všem 1 na díle lx^ze vši pekážky mé, erbu a po-

tomk mých a všech lidí jiných, kdož by k tomu,

se v této smlúv obsahuje a zavírá, po mn
jaké právo jmíti chtl. Také k tomu povolení

své dávám, aby pro lepší jistotu tento list muoj

dlé toho ty vsi pusté Unczndorf a Nmíce
se vším jich píslušenstvím ve deky zemské mar-

krabství moravského podlé obyeje a poádku té-

hož markrabství vloženy, a kdež by prvé pevo-

ru a konventu ve dekách svdily, vymazány byly.

Tomu na1
) svdomí a pro lepší jistotu i stvrzení

vcí nahoe psaných já, svrchupsaný Šebestián,

peet svú vlastní k tomuto listu pivsiti sem dal.

Jenž jest psán a dán v mst Praze v pondlí po

Novém lét [2. ledna 1542], léta od narození

Krista Pána, Vykupitele a Spasitele našeho,

IMY"'XLII poítajíc.

f. 35 Vklad pustých vsí Unczndorfu3
) a Nmic.

89. Knz Tomáš, prevor kláštera svatého Kí-
mst Znojm, i s konventem svým s povole-

ním Šebestiána z Vajtmile jakožto vrchního pána

a fundátora kláštera našeho svrchupsaného Vilí-

movi Kunoví z Kunstátu své vlastní zboží a d-
dieství. totiž ves pustu Unczndorf a ves pustu

Nmíce, se všemi platy a oužitky, s rybníky,

s perkrechtem vinným v pusté vsi Unczndorf,

s desátkem, kterýž fará šatavský — polovici

obilí sutého — k klášteru svrchupsanému vydá-

vati povinen jest, s rolí, s lukami, s potoky, s vo-

dami tekutými i netekutými a se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž ty vsi

svrchupsané v sob od starodávna v svých me-
zech a hranicích záleží a vymezeny sou, a tak,

jakž sme toho sami po pedcích svých v držení

h užívaní byli, nic tu sob ani budúcím svým, pe-

voróm .1 konventu kláštera svrchupsaného, na

tom zbo 1 práva, panství ani kterého vlastenství

nepozuostavujíce ani zachovávajíce, nežtovšecko

ty deky zemské vkládáme, vpisujeme k jich pra-

vému jmní, držení a ddinému užívaní, a jesl

li < !>\ kde i" jisté zbo i nám, pevoróm a kon

\entu. ve dekách svdilo, to tímto vkladem mo-

íme a v mi. 1
'l>i acujeme.

Vklad [' a XX zl. na všech uli a

Malých ( Hexovicich.

90. Vilím Kuna z Kunstátu i s svými crhy k>i-

zi Tomášovi, pevoru kláštera svatého K

v mst Znojm, a konventu jeho a budúcím pe-

voróm a konventu kláštera svrchupsaného na svém

vlastním zboží a ddieství, totiž na vsi C11I1 ,1 Mu
lých Olexovicích S jich vsím a všelijakým píslu-

šenstvím, sto a dvatcetí zlatých, po XXX ,L,
r r. es-

kých za jeden zlaty a po VII d. bílých za groš

poítajíc, na minci obecn v markrabství morav-

ském berné, dv beky vina po desíti vdích a

tyi kopy kapru platu roního ve deky zemské

vkládám a vpisuji k jich jmní a užívaní.

Vklad vsi Valtrubic f.33v.

91. Jiík Žábka z Limberku, rada a místo-

kanclé krále JMti v království eském, i s svými

erby Vilímovi Kunovi a erbóm jeho své vlastní a

ddiné zboží, totiž ves l'altrubice i s kostelním

podacím a s desátky obilnými i vinnými tuvVal-

trubicích a v Rausnpurku, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranú. s lukami, s pas-

tvami, s pastvištmi. s lesy, s háji, s chrastinami,

s vodami tekutými i netekutými, s oužitky i po-

platky a se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, tak jakž ta ves od staradávna v

svých mezech a hranicích záleží a vymezena jest

a jakž sem to sám držel a toho užíval, nic tu sob,

erbóm a budúcím potomkóm svým práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavujíc ani zacho-

vávajíc, než to všecko ve deky zemské vkládá

a vpisuje k jich pravému jmní, držení a ddi-
nému užívaní.

Vklad vsi Slatiny a puol vsi pusté Strážova.

92. Ez'a z Jemnický i s svými erby Jindichovi

Koasovi z Vydi na Knihnicích, erbóm jeho i

budúcím potomkóm jeho své vlastní zboží a d-
dieství, totižto tvrz Slatinu s dvorem poplužným

i se všemi lidmi svými osedlými tu ve vsi Slatin,

což jich mám, s platnými i neplatnými, i s kostel-

ním podacím, k tomu též puol vsi pusté Strážova,

s rolí oranú i neoranú, s robotami, s ospy, s kury,

s lukami, s pustinami, s pustotinami, s pastvami,

s pastvišemi, s rybník}', s rybnišemi, s lesy, s há-

ji, s chrastinami, s potoky tekutými i netekutými,

s doly, s mezemi, s hranicemi i se všelijakejmi

') Za tím petržené slovo v.

5
) Za tím, na novém ádku, nepetržené slovo na.

3
) V orig. Unczundorfu.
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užitky a požitky, s poplatky, s duochody, kterak

by pak shledati se a jmenovati mohly, i se \
rším

plným právem, panstvím1
) a píslušenstvím i se

všemi svobodami k tomu statku a k tm lidem

píslušejícími"), tak zouplna a v celosti, jakž to

svrchupsané zboží od starodávna v svých mezech

a hranicích vymezeno a okršleno jest a jak/ sem

sama to držela a užívala, nic sob tu ani erbóm

svým a potomkóm budúcím práva, panství ani

kterého vlastenství nepozuostavuje ani zachová-

vaje, než to všecko ve deky zemské vkládám, vpi-

suji ku pravému jmní, držení a ddinému uží-

vaní, a jestli [by] to jisté zboží svrchupsané kde ve

dc[k]ách mn neb seste mé aneb komu jinému

svdilo, to já tímto vkladem moím a v nive
obracuji.

f . 34 Vklad vsi Šebkovic. Mieletic 3
). Loukovic a Cidliny.

93. l'olf Krají starší z Krajku a na Landstej-

uc. najvyžší kanclé královstvie eského, mocný
otcovský poruník sirotkuov a statkuov pozuo-

stalých po panu Adamovi z Hradce, toho asu
najvyžšího kanclée královstvie eského, na miste

tch sirotkuov i také jiných mocných otcovských

pánitov poruuíkuov, jakožto paní Anny z Rožmi-

táleaz Blatné a na Hradci a pana Petra z Rožm-
berka a na Teboni, Václavovi Chroustenskému

z Malovat a jeho erbóm zboží a ddictvie dtí a

sirotkuov pozuostalých po již psaném panu Ada-

movi z Hradce, ves Šebkovice s podacím kostel-

ním v tejž vsi Šebkovicích, ves Miletice a což jest

v tejž vsi Mileticích sirotího bylo, ves Loukovi-

ce a což jest tu v tejž vsi Loukovicích sirotšího a

k fae šebkovskej náležitého bylo, a ve vsi Cidli-

n, což jest v tejž Cidlin také sirotšího a k fae
šebkovské náležitého bylo, se všemi lidmi osedlý-

mi i neosedlými, s vdovami, s sirotky, s platy,

ouroky, s poplatky, s inžemi, s rybníky, s poto-

ky, s rybništmi, s vodami tekutými i stojícími.

s struhami, s mlýny, i s tím mlýnem pod lesem

Holekem, s kurmi, s vejci, s robotami, s lesy,

s háji, s chrastinami a s porostlinami, s loukami,

s pastvami, s rolími oranými i neoranými, s ho-

ny, s lovy, s ižbami, s horami, s doly, s mezemi
a s hranicemi i se vším píslušenstvím, právem a

panstvím, což k tomu zboží píslušelo a písluší,

tak jakž též zboží všecko od staradávna v svých

hranicích obmezeno jest a což jest tu držel a uží-

val do své smrti nebožtík pan Adam z Hradce
a já, svrchupsaný Volf z Krajku, mocný otcov-

ský poruník, i s jinými pány poruníky podlé

sebe uinnými') po smrti pán jakž jsme téhož

zboží také v držení a užívaní byli, nic sob tu ani

jiným pánuom poruníkóm nepozuostavujíc ani

erbóm, potomkóm a budúcím našim, též také ani

sirotkm svrchupsaným, erbóm, potomkóm a bu
douím týchž sirotkuov panstvie ani žádného

vlastenstvie nepozuostavujíc, než to všeck

diestvie svrchupsaných sirotkuov vkládám ve

deky zemské a vpisuji ku pravému jeho jmní,
držení a ddinému požívaní, a jestliže by tu

svrchupsané zboží kde ve dekách nahoe psaným
sirotkóm náleželo aneb komu jinému. t<> tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

Tento "vklad jest -vložen na nauení panské.

List mocnej krále JMti Albrechtovi z Víková
daný.

94. My Ferdynand, z božie milosti ímský král.

po všecky asy rozmnožitel íše a uhersky, eský,

dalmatský, charvatský etc. král. infant v Hyšpa-
ní, arcikníže rakouské, markrabie moravský, lu-

cemburské a slezské kníže a lužický markrabie

etc, oznamujem tímto listem všem, že jsme pro-

šeni jménem slovutného Albrechta z Víková na

ejkovicích, vrného našeho milého, abychom je-

mu list náš mocný dáti ráili, na kterýž by vše-

cek a všelijaký statek svuoj, kterýž koli má a jmí-

ti bude, poruiti a jej zíditi mohl. K jehožto

prosb naklonni jsúce, s dobrým rozmyslem, na-

ším jistým vdomím, mocí královskú v echách
svolili jsme k tomu a tímto listem svolujem, vuoli

naši jistou a moc plnu témuž Albrechtovi dáva-

jíce a toho dopouštjíce, aby on všecek a všeli-

jaký statek svuoj movitý i nemovitý, ddiný,
manský neb zápisní, kterýž má aneb ješt jmíti

bude, odkázati aneb poruiti mohl a moc ml za

zdravého života neb na smrtedlné posteli, komuž
se jemu kolvk a kdy kolvk zdáti a líbiti bude,

krom duchovních osob, a také aby mohl a moc
ml zdlati poruníky statku svého a dtí svých,

kteíž se jemu užiteni zdáti a vidti budu, a to

bez naší, budúcích našich, králuov eských a mar-

krabí moravských, i jiných všech lidí všelijaké

pekážky, však to zídíc listem pod svou peetí

a tí nebo ty pánuov aneb dobrých urozených

lidí peetmi na svdomí. Kteréžto zízení, dání.

odkázaní, též i poruníkuov zdlání statku svrchu-

psaného Albrechta, tak jakž se svrchu píše. toli-

kéž má moci a pevnosti míti, jako by to dekami

zemskými zapsáno a utvrzeno bylo. bez umenše-

ní. Protož pikazujem hajtmanu. najvyžšímu ko-

morníku a sudímu desk zemských markrabstvie

moravského, nynjším i budúcím, vrným našim

milým, abyste, když kolvk od nadepsanéh" Al-

brechta požádáni budete aneb od poruníkuov

jeho, kšaft ten a zízení, kteréž by o statku svém

na tento náš mocný list udlal, ve dek}- jej zem-

') Opraveno touž rukou z právem.
;
) V orig. píslušejícím.

3
) Tak v originále.

*) V orig. uinných.
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ské i s listem tímto vložiti a vepsati rozkázali,

jináe toho neiníce, bez /matku a všelijaké od-

pornosti. Tomu na svdomí peet naši královskú

k listu tomuto pivsiti jsme rozkázali. Dán na

hrad pražském v pondlí po svaté Trojici [28.

íhi tisícího ptistéhi 1 titcá-

lého sedmého .1 královstvie našich ímského

sedmého a jiných jedenáctého.

Ferdynandus.

Johannes Pfflug de Robenssteyn,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Poslové ke dekám od pana hajtmana dáni to

hoto listu pan Yilim Kuna z Kunstátu, pan Jan

z Kunovic, podkomoí.

Jiík Zabka z Limberka.1
)

f.^4%. Poruenstvie Albrechta z Víck

95. Ve jméno -vato a nerozdílné Trojice amen.

Ponvadž na tomto svt nemáme nic jistjšího

jako konec života našeho a nejistštího jako ho-

dinu a skonání jeho, a protož já Albrecht 2 Vicko-

: Ccjkovicich, uznavši zde bytnosti a vku
svého krátkost, maje list mocný, mn od najjas-

njšího knížete a pána. pana Ferdynanda, ím-
ského, uherského a eského etc. krále, infanta

v Hvšpaní, arciknížete rakouského a markrabí

moravského etc. I M ti. pána mého najmilostivj-

šího, daný. tak. abych statek svuoj, kteréhož mi

Pán Buoh z milosti své svaté puojiti a popíti

ráil, mohl poruiti, dáti, o nni poíditi a s ním

jako s svým vlastním uiniti, jak by mi se líbilo

a zdálo, bu za zdravého života aneb na smrtedl-

né posteli, a to bez všelijaké JMKské i každé-

ho lovka pekážky, tak jakž ten list mocný

JMKské to v sob sieji ukazuje a zavírá, jsouce

ješt pi zdravém rozumu a pamti dobré, ne-

chtíc. aby po mé smrti, jestliže by m Pán Buoh

s tohoto svta povolati ráil, o statek muoj po

mn pozuostalý jací zmatkové a nesnáze býti

mli, ale chtíc, aby dítky mé, kterýchž mi Pán

Buoh popíti a dáti ráil do vuole své svaté, i tu-

díž manželka má po mé smrti opateni byli, na

takový mocný list krále JMti mn daný tento

kšaft a poruenstvie mocné, dokonalé, jakž se ní-

že poádn píše, o svým o všem a všelijakém

statku, kterýž mám aneb ješe z milosti boží jmíti

budu, 5
) iním a ídím: Item pedkem a prvotn

poruníky mocné nad Janem a Arklebem, syny

svými, i nade vším statkem svým, mn od Pána

Boha puojeným, ustanovuji a iním, urozené a

statené rytíe, pana Vilíma z Víková na Cim-

burku, najvyžšího hoírychtée markrabstvie mo-
ravského, pana Znatu z Víková a v Orlovictch,

paní .Henu se Mštnic, manželku svú. ,/ urozené

vládyky, pana Jana Zdánského z Zástisl na

'/Janících, pana Jiíka Horeckého z Horky, tak

a tou mrou, aby paní Alena, manželka má,

: statku mém ejkovském /'<•> Hv <l> dna >i cho-

vaná byla tak jako za živnosti mé '/" promnní
stavu svého a dítky mé, ty aby pi sob držela a

jmla 1 opatrovala jako vrná mát, a l>\ k lc

tom desíti pišly, \ sak proto, jestliže by páni po

runici moji to') zvláštní potebu poznali, zvláš

pak, jestliže by stav svuoj promnila, tehda, prvé

ne li by dítky mé tch desíti let došly, mají a bu-

dou je moci páni poruníci od ní k svému opatro

vání vzíti a je ke cti a k chvále Pánu Bohu vše-

mohúcímu [k] dobrému i poctivému, tak jak/ na

vrné poruriíkj nále/í. a já se jim v tom ve všem

duovím, vésti a opatrovati. Item, což se vna
paní .Heny, manželky mé, doteje, to ji tak, jakž

jest jí dekami zemskými ujištno, zúplna a do-

cela spraveno má býti; svlášt také aby se jí i tch

ti sta zlatých na minci, co jest jí po paní matei

pišlo, na kteréž jistoty nemá, v roce plném po

mej smrti od pánuov poruníkuov z statku mého

dalo a spravilo. A ponvadž se ke mn po všecky

asy povoln jako vrná manželka zachovala, jí

nad to nade všecko z lásky a vuole svj dohej,

a neuchoval-li by Pán Buoh dítek mých smrti,

porouím a odkazuji sto kop prošito: 1 eských, a

ty. chci, aby jí od bratruov a strejcuov mých

z statku mého dány a spraveny byly. Též také po-

rouím jí, paní .-Jícn, manželce své, aby ona do

živnosti své vinohradu Vonnýho v hoe Kunstá-

tích, kterýž jsem sám vysadil, požívala a jej dí-

lem spravovala, nes po smrti její aby zas na dti

mé, a neuchoval-li by jich Pán Buoh, tehda na

bratí a strejce mé spadl. Item panu Znatovi

z Víková, bratru svému, porouím, aby mu kaž-

dého roku do jeho života z hory cejkovsk, jme-

novit Kunstátu, ti beky vína desítivderní vy-

dávány byly. Item panu Jiíkovi Horeckému,

kterýž mi mnohé pátelstvie inil, porouím,

jestliže by Pán Buoh dítky mé s tohoto svta po-

volati ráil, prvé nežli by k letóm svým pišly,

z statku svého dv st kop grosuov eských, a ty

jemu budou povinni z statku mého vyplniti bratí

a strejcové moji po smrti dítek mých v roce po-

ád zbhlém. A což [by] koli mimo toto mé od-

dání a odkázaní statku jakéhož pak koli po mé
smrti pozuostalo, to všecko na Jana a Arkleba,

syny mý, aby pipadlo a po smrti jejich, jestliže

by k letóm svým nepišli, všecko také mocn
bratrm a strejcm svým odkazuji a porouím.

') V orig. jest podpis králv skoro vprosted ádku,

kanclév na poátku, zápis o poslecli uprosted, pod pod-

pisem královým, a .abkv na konci ádku, vpravo od zá-

pisu o poslech.

') Koncové u jest opraveno touž rukou z e.

3
) Toto a dv dalíí slova lze snad také isti

zvláštní potebu.

to [ho]
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Však páni poruníci nejsú a nebudu povinni sy-

nuom mým statku mého prvé postoupiti, le by

kterému z nich Pán Buoh ráil dáti k létu dvat-

cátému druhému pijíti, a tu tepruva, což by koli

statku mimo toto mé odkázaní a dluhuov zapla-

cení po mn pozuostalo aneb v tch letech oužit-

kuov nad vychování manželky a dítek mých pi-

bylo, toho všeho aby jim postoupili a v moc jich

odvedli. Než za toto pánuov poruníkuov pátel-

sky prosím, jestliže by dítkám mým co penz ho-

tových z statku ejkovského se nachovalo, tch

aby se na žádnu lichvu ani na úrok nepuojovalo.

Item koflíky stíbrné dva jsú ped rukoma, ty také

manželce své porouím a dávám. eledi, prosím,

a se kivda nedje, než komuž co spravedliv

náleží, aby se každému pkn spravilo a zapla-

tilo. Jestliže bych pak mimo a nad toto mé poru-

enstvie buto eledi svj aneb komu jinému do

sta kop grošuov eských poruil aneb dáti rozká-

zal a to pod svá peetí zídil neb s vdomostí n-
kterých, to také páni poruníci moji z statku

mého mají a povinni budou vydati. Kdež jim v-
f.35 ím jako bratróm pátelóm svým milým,

j

že nad

dítkami mými vrn a práv uiníce že se zacho-

vají a ten statek po mn pozuostalý k dobrému a

užitenému tch sirotkuov spravovati budu. Též

také za to prosbu najvyžší prosím pánuov

bratruov pátel, poruníkuov svých, aby toto po-

ruenstvie naše pijali. Což se dluhuov, kteréž

sem já lidem i také mn i jiní dlužní a povinni,

doteje, ti všickni na ceduli sepsaní
1

) v tomto

mém poruenství se nejdu. Item penz hoto-

vých k placení dluhuov jest na ejkovicích sto

kop grošuov eských a více nic. Avšak sob vždy

moci plné v tomto poruenstvie pozuostavuji,

abych mohl a moc ml, kdy by mi se a kolikrát

koli zdálo a líbilo, toto poruenstvie zrušiti, zji-

naiti, zmniti na všem nebo na díle, ujíti i pi-

dati, aneb jiné podlé listu mocného JMKské po-

ruenstvie a kšaft o statku svém, kterýž mám
aneb z daru božího jmíti bych mohl, uiniti, toho

abych moc ml bez pekážky vsel i j akej. Toho na

potvrzení a lepší jistotu já. svrchupsaný Albrecht

z Yíckova. rozkázal sem [s]
s
) svým jistým vdo-

mím peet svú k tomuto mému poruenství pi-
dáviti a pro širší toho vdomost piprosil sem
urozených vládyk, pana Jaroslava z Sezemic, pa-

na Honza Unrue z Hermstoríu, pana Petra Tu-
chorského z Tuchoic, pana Jindicha Havée z Vá-
zán, pana Jiíka Pepiského z Rychmberku, pana

Jana Kytlici z Rudolce, že jsú i oni podlé mne
k tomuto mému poruenstvie peeti své na sv-
domí pidávili, sob i erbóm svým bez škody.

Jenž jest psáno v Prostjov v pondlí po svatým

Michale [3. íjna 1541J, léta božího tisícího pti-

stého étvrytcátého prvního poítajíc.

Vklad vsi Ulvy.

96. Vilím z Víková a na Cimburku, naj

horychté makrabstvie moravského, Znala

z Víková na ejkovicích, Jiík Horeky z Hor-

ky, Jan z Zástizl a na Ždánicích, mocní poruní-

ci dítek a statku po nebožtíkovi Albrechtovi

z Víková zuostalých, dobré pamti, ~ nauení

pana hajtmana a pánuov soudcích zemských

Bernartovi a Vilímovi, bratím vlastním ~ Zero-

tína na Devohosticích, na míst Jana Dtocha a

Arkleba, bratích vlastních ~ Víková, synuov

po Albrechtovi zuostalých, ves Ulvy, pustu, s lu-

kami, s lesy, háji, potoky tekutými i netekutými,

s rybníky, s rybništmi, s jezery, 5 kostelem

pustým a kostelním podacím, s rolí oranú i ne-

oranú, s pastvami, s pastvištmi, s lovy, s hony,

s ižbami, s užitky, požitky se všemi, kterýmiž se

koli jmény jmenují, i vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, což k tej vsi pustej Ul-

vám píslušelo a písluší, s mezemi, hranicemi,

tak a potud, jakž smhíva o to mezi svrchupsaný-

mi pány a nebožtíkem Albrechtem z \'íckova,

uinná Prokem z Zástizl a na Miloticích, Ja-

nem z Zástizl, ukazuje a jakž jest kopci hrani-

nými zamezeno, i s tím, jestliže tu co .? tej strany

od Opatovic k Ulvám písluší, aby se o to svrchu-

psaní páni souditi mohli anebo erbové jejich,

jestliže by se eho doptati mohli, než my ani ru-

kojmie naši mimo zamezení kopcuov jiného spra-

vovati povinni nebudem; a již tu v tom zamezení

sob ani svrchupsaným sirotkóm nic nepozuosta-

vujem žádného práva, panství, ani kterého vla-

stenstvie nepozuostavujíc ani zachovávajíc, kro-

m toho, což sob, erbóm svým neboštík Albrecht

gruntuov od té pusté vsi k ejkovicím suostavil,

a již to tak v tom zamezení, jakž jest Albrecht

držel a požíval, všecko na míst sirotším ku pra-

vému ddiestvie, jmní, držení, svobodný a nezá-

vadný, vkládánie a vpisujem, a kdež ve dekách si-

rotkóm po otci jejich svdí, toho se odíkáme a

tímto vkladem moíme.
Vklad tvrze a puol vsi Brtnice Dlouhé a puol vsi

pusté Louky.

97. Valentin Pražák, mštnín jihlavský, pttrg-

mistru a rad msta Jihlavy, nynjším i budúcím,

zboží a ddictvie své. tvrz a dvuor v Dlouhé Brt-

nici, puol vsi Dlouhé Brtnice, puol vsi pusté

Louky, s lidmi osedlými i neosedlými. s platy,

poplatky, s vdovami, sirotky, s robotami, s rolí

oranú i neoranú, osetu i neosetu, s lukami. zá-

kupami, 3
) pastvami, pastvištmi, s rybníky, s ryb-

ništmi, s mlejny, pilou, s mezemi, s potoky,

') í opraveno touž rukou z é.

) Nebo pedložka s splynula s následujícím s.

3
) Tak v orig. místo zákopami.
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dami tekutými 1 netekutými, s sle-

picemi, s kurmi ry, s hony, lovy, s iž-

mi, - lesy, s háji, s chrastinami 1

• m plným panstvím a píslušenstvím, což k

tomu zboží od staradávna náleží a písluší a

1 a hranicích vymezeno jest, nic

tu, ddicóm a potomkóm svým práva, pan

ni kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani

budúcim potom[kóm] svým zachovávajíc, nes to

všecko ty deky zemské vpisuji ku pravému jich

jmní, držení a ddinému požívaní.

L35v. Vklad vsi pustej Dubce

98. Vondej a Valentin, bratí vlastni Dubet-

Bohušovi*) Hrubickému ~ echtina a na

Oponšicich a erbóm jeho své vlastní a ddiné
zlx>ži. ves pustou Dubec se vším plným právem i

jejím píslušenstvím, s lesy. s háji, s chrastinami,

s Inkami, s rolí oranú i neoranú. S pastvami.

stvištmi, s rybníky, s rybništmi, s potoky,

lami tekutými i netekutými. s poplatky i se

všemi užitky a požitky, kterýmiž by kolivk jmé-

ny ty oužitky a požitky jmenováni") býti mohli,

s lovy. s hony. s mezemi, s hranicemi, kterak kol-

vk to zboží a ddictvie v*) svých mezech a hra-

nicích od staradávna záleží a jest vymezeno, a tak.

jakž jsme to sami drželi a požívali, nic sob tu

ani erbóm a potomkóm našim práva, panství ani

kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani zachová-

vajíc, než to všecko ve deky zemské vkládáme a

vpisujeme ku pravému jejich jmní, držení a d-
dinému požívaní, a jestliže by to svrchupsané

zboží kde ve dekách nám aneb erbóm našim ná-

leželo aneb komu jinému, to tímto vkladem mo-

íme a v nic obracujeme.

Vklad vsi a tvrze Tebtic. vsi Vesce, vsi Ou-

jezda. ves Lesonice a ve vsi Mileticích jednoho

lovka, ve vsi Loukovicích ti lovky.
99. Hynek ze Zvole a z Koltštcjna a na Kuno-

vicích i na míst Jindicha, bratra svého vlastní-

ho odtudš ze Zvole a z Koltštcjna. Václavovi

Chroustenskému z Malovar a jeho erbóm své

vlastní zboží a ddictvie, <Ltvrz a ves Tebtice,

ves Vesce^7
), ves Onjezd s kostelním podacím

v tejž vsi Újezd, ves Lesonice, ve vsi v Mileti-

cích jednoho lovka, ve vsi v Loukovicích ti

lovky, s rybníky, s rybništmi, s potoky, s mlej-

ny. vospy vobilnejmi, s vodami tekúcími i stojí-

cími, s lidmi osedlými i neosedlými, platy, poplat-

ky, s inžemi, s kurmi, s vejci, s robotami, s ro-

lími ornými i neornými, s lesy, s háji, s chrasti-

nami a porostlinami, s Inkami, pastvami, s hora

mi, s doly, s mezenu. 5 hranicemi, s hony, s lovy

: se vršenu užitky a požitky 1 se \miii píslušen

stvím, právem, panstvím, což k tomu zboží pí-

slušelo a písluší, tak jak/ též zlx>ží všecko od

staradávna \ svých hranicích obmezeno jest, a

což jest tu Kateina * Marejše, máte naše, držela

a po ní na nás všecky, dti její, pipadlo, a jakž

jsme to sami drželi a toho užívali, nic tu na tom

na všem zboží svrchupsaným sob. erbóm aneb

potomkóm svým práva, žádného panstvie ani kte-

rého vlastenstvie nepozuostavujíc ani zachová

vajíc, než to všecko vkládáme ve deky zemské a

vpisujem ku pravému jeho jmní, držení a ddi-
nému požívaní, a jestliže by to svrchupsané zboží

kde ve dekách") Katein z Marejže, matei naší,

aneb nám, nahoe psaným bratím Hynkovi a

Jindichovi, náleželo aneb komu jinému, to tímto

vkladem moíme a v nive obracujeme.

Vklad hradu Veveí.

100. Jan s Pemštajna a na Helfenštejn i s er-

by svými Pertultovi z Lipého a na Krumlov,

najvyžšímu maršálku královstvie eského, a bra-

tím jeho vlastním a nedílným Vilímovi a eko-
vi a jich erbóm a budúcim potomkóm své vlastní

a ddiné zboží, žádnému nezávadné, totižto hrad

Veveí, msteko Veverskú BytiSku, ves Sentice

s pustým tvrziskem, ves Chuíce, ves Jinaovice,

ves Rozdrojovice, ves Malé Knihniky, ves

Bystec i s kostelním podacím, ve vsi Žebtín
šest lovkuov i s kostelním podacím, ves Morav-

ské Knihnice i s kostelním podacím, ves pustu

Hlinku, ten svrchupsaný hrad, msteko i vsi

S dvory, s zahradami. 5 štpnicemi, s rolí oranú

i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými, s platy,

s poplatky, s inžemi, s kury, s vejci, s ospy, lou-

kami, s pastvami i s pastvištmi, s ekami, s po-

toky, s vodami tekutými i netekutými, s jezery.

s rybníky, s rybništmi, s behy, s stavy, s mlýny,

s mlýništmi stavenými i s pustými, s horami,

s lesy, s háji, s chrastinami, s kovinami, s pa-

hrbky, s doly, s dolinami, s hony, s lovy, s lovi-

štmi. s ižbami i se všemi svobodami k to'mu f.36

hradu Veveí a zboží svrchupsanému píslušejí-

cími, s mezemi, hranicemi, tak jakž to zboží

svrchupsané všecko i každý obzvlášt v svých

mezech od staradávna lež! a vymezeno jest, i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

nic tu sob, erbóm a budúcim potomkóm našim

práva, panstvie ani kterého vlastenstvie nepo-

1
) V orig. - zbehy.

) a opraveno touž rukou z e nebo nedopsaného y.

3
) Za timto slovem, na druhé polovici ádku, na ádku

druhém a na ásti ádku tetího jest všechno petrženo

silnou arou, takže lze ísti jenom jednotlivá písmena.

'
1 Slova Bohušovi — erbóm jeho jsou napsána touž

rukou a týmž inkoustem na levém okraji.

&
) Toto a další slovo jest napsáno touž rukou na míst

vymazaných, zásti sice patrných, ale neitelných slov.

6
) Opraveno touž rukou z s.

') Na okraji Jan z Zeiotína.

8
) V orig. dezak.
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zuostavujíce') ;ini zachovávajíce, tak jakž sem
sám týž hrad a zboží držel a užíval, — a

sedmdesáte pt kop grošuov eských, kteréž se

z statku veverského urozeným vládykám, Volfovi

Krokvicarovi z Nové Vsi a na Píseném a sirot-

kám nebožtíka Házle též z Nové Vsi, každý rok

vydává, který sít rukojmie Hynkovi z Ludanic,

Volfovi Krokvicarovi a Házlovi na tom statku

veverském prodali, ten plat na tom statku ve-

verském budúcn zuostati má a kupitelé naši i

s erby a budúcími potomky svými, držiteli
2
) hra-

du a statku veverského, tch sedmdesáte pt kop

grošuov svrchupsaných z toho statku veverské-

ho každý rok vydávati a spravovati mají — také

sem prodal a prodávám na kláštee oslovanském,

na kláštee rejhradském, na kláštee tišovském

a na všech dolepsaných, na vsi Nmeckých Knih-

nicich, na vsi Ostrovaicích, na vsi Domašov, na

vsi Hluboké, na vsi Hvozdci, na vsi Evanovicích,

na vsi Komín, na vsi Drásov, na vsi Bezin,
na vsi Svatoslavi, na vsi Hradanech, na lidech

v Žebtín, kteréž panna abatyše Králové klášte-

ra drží
;
na nkterých platy penžité a ospy a na

nkterých roboty, a to všecko, což od staradávna

z tch svrchupsaných klášteruov a vsí svrchupsa-

ných k hradu Veveí placeno a inno jest, to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich jmní, držení a ddinému užívaní,

svobodné a žádnému nezávadné, a kdež by mn
svrchupsané zboží ve dekách zemských svdi-
lo, to tímto vkladem moím a v nic obracuji.

Vklad tvrze a vsi Budkova.

101. Vilím Valeky z Mírová Bohušovi Hrub-

ickému z echtína a na Úponšicích a erbóm
a ddicóm jeho své vlastní zboží, tvrz Budkov
s dvorem poplužným, s sladovnu, s pivovarem a

ves Budkov s lidmi osedlými i neosedlými, s ko-

stelním podacím tu v Budkov, ves pustou Holu-

bici, ves pustou Sedlišt a ves pustou Tisovou,

s sady, s rolími oranými i neoranými, s lukami,

s zákopami, s pastvami, pastvištmi, s horami,

s doly. s lesy. s háji, s chrastinami, s kovinami,
s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi.

s lidmi platnejmi i neplatnejmi, s robotami, s ou-

roky, s kury, s vejci, poplatky i se všemi užitky a

požitky, kterakejmiž by kolvk jmény jmenovány
býti mohly, s rybníky, s rybništmi, s mlejnem.

s mlýništm, s potoky, s vodami 3
) tekutými i ne-

tekutými i se vším plným právem, panstvím, pí-
slušenstvím, jakž ta zboží svrchupsaná od stara-

dávna v svých mezech a hranicích záleží a sou od
staradávna vymezena, a tak, jakž sem toho sám
v držení a užívaní bvl, nic tu sob ani erbóm

svým ani budúcím potomkóm práva, panstvie ani

kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani zacho-

vávajíc, než to všecko ve deky zemské vkládám
a vpisuji ku pravému jich jmní, držení a ddi-
nému požívaní, a jestliže by to svrchupsané zboží

kde ve ckách mn aneb erbóm mým náleželo aneb

komu jinému, to tímto vkladem moím a v nic

obracím.

Vklad tvrze Rácovic.

102. Eva z Jemnický a na Slatin Janovi Za-

hrádeckému z Zahrádek a erbóm jeho své vlastní

zboží a ddictví, totiž tvrz Rácovice s dvorem a

dvuor Hankovský, ves Rácovice, s lidmi usedlý-

mi i neusedlými, s platy, poplatky, s robotami,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami a

s pastvištmi, s rybníky, s rybništmi, s mlýny,

s mlýništmi, s potoky, s behy, s vodami tekutý-

mi i netekutými, s horami, s lesy, s háji, s chra-

stinami i se všemi jinými užitky a požitky, kte-

rýmiž by se koli jmény jmenovati mohly, s me-
zemi, s hranicemi i se vším plným právem a pan-

stvím i všelijakým píslušenstvím, což k tomu
zboží písluší a v svých mezích a hranicích zá-

leží, i s tím se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, tak zúplna a v celosti, jakož jsem

toho sama požívala a držela, nic sob tu ani er-

bóm svým a budúcím potomkóm žádného práva,

panstvie ani kterého vlastenstvie nezachovávaje

ani pozuostavuje. než to všecko, jak se svrchu

píše, svobodné a nezávadné vkládám a vpisuji

ve deky zemské k jeho jmní, držení a k ddiné-
mu užívaní, a jestliže by to svrchupsané zboží

mn anebo seste mej kde ve dekách náleželo aneb

komu jinému, to tímto vkladem moím a v nic

obracu j i

.

\ klad ty lovku ve vsi Loukovicích.

105. Jan, Adam a Trystram, vlastní bratí f.36v.

Hrubiští z echtína, Václavovi Chroustenské-

mu z Malovar a erbóm jeho své vlastní zboží a

ddictvie, ty tyi lidi své osedlé ve vsi Loukovi-

cích, které jsme v tejž vsi Loukovicích mli, s ou-

roky, s plat} -

, s inžemi, slepicemi, s robotami,

s rolími ornými 1
) i neornými,8

) s lukami, s lesy.

s chrastinami, s horami, s doly, s potoky, s vo-

dami tekutými i stojícími, s struhami, s hony,

s lovy, s ižbami. s°) pastvami, s pastvištmi,

s mezemi, s hranicemi, s lidmi osedlými i neo-

sedlými a s grunty svrchupsaných ty lidí i se

všemi užitky a požitky i se vším píslušenstvím,

právem, panstvím, což k tm tyem gruntóm

píslušelo a písluší, tak jak tíž tyi gruntové

všeckni od staradávna v svých mezech a hrani-

cích obmezeni jsú, tak úpln, jak jsme toho sami

') í opraveno touž rukou z e.

-) V orig. drželi.

3
) Opraveno touž rukou ze svobodami.

*) or opraveno touž rukou z ora.

s
) Druhé n opraveno touž rukou z an.

e
) Toto a další slovo touž rukou nad ádkem.
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mi 1>\ li, nic sob ani erbóm s> > m
iu-l> potomkóm • Lného panstvie ani kte-

vlastenství nepozuostavujíc ani zachovává

jíc, než to všeck láme a vpi

sujeme ku pravému jich jmní, di eni .1 ddiné-

mu v to sa rchupsanj

kile ve dekách nám aneb erbóm našim ni

komu jinému, to tímto vkladem1) moíme
. nive obracujeme.

Vklad lovka jednoho ve vsi Cidlin.

104. Václav Chroustensk$ • anaMys-
liboicich Idamovi, Trystramovi, vlast-

ním bratím Hrubickým z echtína na Bttdko-

j< jii li erbóm s> é \ la dictvie,

toho jednoho 1 ( idlin, kteréhi

Cidlin jml, s ouroky, s platy, s inže-

- robotami, s rolími oranými i neoranými,

s lukami, s losy, s chrastinami, s horami, s doly,

mi tekutými i netekutými, s stru-

hami, s heny, s lovy, s ižbami, s pastvami,

mi, s mezemi, s hranicemi a s grunty

svrchupsaného lovka a se všemi užitky a po-

žitky i se vším píslušenstvím, právem, panstvím,

což k gruntu ternu píslušelo a písluší, tak jakž

tyž grunt od staradávna v svejch mezech a hra-

nicích obmezen jest, tak úpln, jakž sem toho

sám v držení a užívaní byl, nic sob ani erbóm

svým neb potomkóm práva, žádného panství ani

kterého vlastenstvie nepozuostavujíc ani zacho-

vávajíc, než to všecko ve deky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jejich jmní, držení a ddi-
nému požívaní, a jestliže by to svrchupsané zbo-

ží kde ve dekách mn a erbóm mým náleželo

aneb komu jinému, to tímto vkladem moím a

v nive obracím.

f. 37 105. Léta Pán 154-'. v pondlí po svatem

tin [13. listopadu 1^)2] v mst Brn držán

je>t soud zemský za úedníkuov práva vyšího,

urozených pánuov, pana Václava z Ludanic,

hajtma|na], pana Jana z Zerotína na Strážnici,

najvyšího komorníka, pana Jana Zajímaez Kun-

státu a z Jevišovic na Tavíkovicích, najvyšího

sudího markrabství moravského, a urozeného

vládyky Matyáše z llartunkova, místo držící naj-

vyšího písaství téhož markrabství moravského;

na kterémž sou sedli: duostojný u Bože otec a

pán, pan Jan, biskup olomúcký, a urození páni.

pan Hynek z Vrbna na Námšti, pan Vilím Ku-
na z Kunstátu na Hrádku, pan Václav z Bosko-

vic na Letovicích, pan Zdenk Mezeícký z Lom-
nice na Vranov, pan Jan z Lichtnštajna na

Nyklšpurku, pan Jan Jetich z Boskovic na Te-

l".i. pan Jaroslav Osovský /. Doubravice na

Okarci, pan Václav Eiaugvic z Biskupic na Bou

pan Jan / Kunovic na Brod Uherském,

podkomoí, pan Pavel / Zerotína na Bzenci, pan

Hynek Bilík / Kornic na Veselí, pan Jan Šiška

/ ECounic na Slavkov, pan Jindich Beznický

. Máchoda na Dunajovicích, a z vládyk: Vilím

/ Víková na Cimburku, najvyší hofrichtý, Petr

Bílkova na Leštné, Proek /. Zástizl

na Miloticích, Oldich Pepický z Rychmberka

na Pozoicích a Jan Zahrádecký / Zahrádek na

Vklad Nmiek. í.3?v.

106. Zdenk Žampach z Potnítajna Janovi Je-

f Helioví z Boskovic a na Tebíi, jeho erbóm své

vlastni zboží, ves Nmiky s lidmi platnými i ne-

platnými, s inžemi, s vinohrady a desátky vin-

nými, s rolí oranú i neoranú. s robotami, s kury.

s lukami,, s pastvami, s pastvišemi, s rybníky.

- rybnišemi, s lesy, s háji, s chrastinami. - poto-

ky tekutými i netekutými, s mezemi, s hranicemi

1 se všemi poplatky a užitky a duochody, v kte-

rých se kolivk vcech aneb zvláštními jmény

jmenovati mohu, se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím i se všemi svobodami

k tm lidem píslušejícími,') tak zouplna a v ce-

losti, jakž to svrchupsané zboží od starodávna

v svých mezích a hranicích jest vymezeno, tak

jakž sem sám držel a požíval, nic sob tu práva,

panství ani kterého vlastenství na tom zboží

svrchupsaném i s erby a budúcími potomky svý-

mi nepozstavujic ani zachovávajíc, krom jezér-

ka Vmického, které.:, lesí nud rybníkem Pav-

lovským, tak jakž sem to sám držel a tížíval, ve

deky vkládám a vpisuji ku pravému jmní, drže-

ní a ddinému užívaní.

Mezován a na okraji Vojtch z Pernšteina.

Vklad vsi Blovic.

107. Jan Houska z Zahrádky Janovi z Blovic
a erbóm jeho své vlastní zboží a ddieství, ves

Blovice s plným panstvím a s platem penži-

tým, s lidmi platnými i neplatnými, osedlými,

s robotami, s kury i se všemi požitky a duocho-

dy, s dvory, s rolí oranú i neoranú, s rybníky,

s rybnišemi, s potoky, s vodami tekutými i ne-

tekutými, s lesy, s chrastinami, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišemi, s pustotinami, s hony, s lovy,

pustiti neb zabiti, s hory, 3
) s doly i se všemi po-

žitky i se vším plným právem a panstvím, píslu-

šenstvím i se všemi svobodami k tomu statku

píslušejícími,4
) tak zouplna a v celosti, jakž to

svrchupsané zboží od starodávna vymeno a

okršleno jest, tak jakž sem to jisté zboží sám

držel a požíval, nic sob tu ani erbmi svým a bu-

') em opravenu touž rukou
2
) V orig. píslušejícím.

ám a nedopsaného e.
3

) Tak v originále

.

4
) V orig. píslušejícému.
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dúcím potomkóm ani žádnému jinému žádného

práva ani panství ani kterého vlastenství ne-

pozastavuji ani zachovávám, než to všecko vklá-

dám a vpisuji ve deky zemské ku pravému drže-

ní, jmní a ddinému požívaní. A jestliže by[ch]

to svrchupsané zboží kde ve dc[k]ách ml, to tím-

to vkladem moím a v nic obracuji.

Vklad vsi eice.
108. Jindich Reický z eice i s svými erby

Jiíkovi eloudovi z Polovic a erbóm jeho své

vlastní zboží a ddieství, žádnému nezávadné,

dvuor a ves eici s rybníky, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s rybnišemi a potoky, vodami tekutými

i netekutými, s lidmi platnými, s platy, poplatky,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, pastvami

i s pastvišemi, s ddinami, s horami, s doly

i s robotami, s vajci, s kury, s hony, s lovy, s iž-

bami a se všeckými požitky, jakýmiž by se koli

jmény jmenovati mohly, i se vším plným právem

a panstvím i píslušenstvím i se vší a všelijakú

zvuolí, tak jakž v svých mezech 1

) a hranicích to

svrchupsané zboží a ddictví vymezeno a vyhra-

nieno jest od starodávna a jakž sem to sám držel

a užíval, nic sob tu ani erbóm svým a budúcím

potomkóm na tom na všem jmenovaném statku

žádného práva, panství, ddieství ani vlasten-

ství nevymieuje ani pozastavuje, než to všecko

svrchupsané zboží vkládám a vpisuji ve deky

zemské ku pravému jeho jmní a držení a ddi-
nému užívaní.

f.38 Vklad kostelního podací v Horních Bojanovicích.

109. Vilím z Víková na Cimburku, najvyší

hofrychtý markrabství moravského, i s svými

erby Janovi z Pernstajna na Helfnštajn, erbóm
jeho právo své, kteréž mi spravedliv na kostel-

ním podací v Horních Bojanovicích náleželo a ná-

leží, tak jakž jest na mne a erby mé listy a deka-

mi zemskými pevedeno od pánuov rukojmích,

kteí sou za nebožtíka pana Heralta Kunu z Kun-
státu a z Polehradic na ejkovicích, rukojmie

budouc, vstatek2

) jeho k vyvážení sob pijali,

a to všecko právo na mne a na nebožtíka Al-

brechta z Víková, bratra mého, také na mne a

erby mé pevedeno, zase na Jana z Pernstajna

a erby jeho pevodím od sebe i od erbuov svých

a všecko právo své na tom kostelním podacím
jim a jich potomkóm mocn pouštím. A kdež by
mi to jisté kostelní podací ve dekách svdilo, to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad rybníka Dolního Bojanovského.

110. Vilím z Víková, najvyší hofrychtý mar-
krabství moravského, i s svými erby Janovi

z Pernstajna na Helfnštajn a erbóm jeho svuoj

vlastní a ddiný rybník Dolní Bojanovský, nad

hranicemi kurdéjovskými lešít i, s tím se vším

právem a panstvím, jakž sem jej sám držel, nic

sob tu na tom rybníce ani erbóm svým a budú-

cím potomkóm, pánóm polehradským, nepozasta-

vujíc žádného práva ani kterého vlastenství, to

všecko vkládám a vpisuji ve deky ku pravému

jmní, držení a ddinému užívaní. A kdež mi ve

dekách svdí a erbóm mým, to tímto vkladem

moím.
Vklad XI lovku ve vsi Troubsku.

111. My. purgmistr a rada msta Brna, i s svý-

mi potomky 3
) Matyášovi Munkovi z Ejvauic,

mštnínu brnnskému, a jeho erbóm ddieství

své vlastní a zboží, žádnému nezávadné, totižto

ve vsi Troubsku jedenácte lovku usedlých,

zejména tchto: Valentu rychtáe, Marka, Ja-

kuba, Jana, Strachon, Pavla, Mikuláše, Proko-

pa, Jíru, Martina, Paule, s rolí oranú i neoranú,

s lidmi platnými i neplatnými, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s vodami tekutými i netekutý-

mi, s rybnišemi, s lesy, s háji, s chrastinami,

s horami, s doly, s dolinami a pahrbky, s lovy,

s hony, s robotami a mezemi, s hranicemi, tak

úpln a docela, jakž to svrchupsané zboží od sta-

rodávna vymezeno a v svých hranicích záleží, se

vším plným právem, panstvím, píslušenstvím,

tak jakž sme to sami drželi a toho požívali, a

zvlášt požitky, v kterýchž sou kolivk vcech

aneb kterak by mohly zvláštními jmény4

) jmeno-

vány býti, i se všemi jinými vcmi, což koli k to-

mu svrchupsanému zboží písluší, nic sob my
ani budúcím potomkóm našim tu práva, panství

ani vlastenství žádného nepozastavuje ani zacho-

vávaje, než to všecko ve deky zemské vkládáme,

vpisujeme ku pravému jmní, držení a ddiné-
mu požívaní. A kdež by nám to jisté zboží ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moíme a v nic

obracujeme.

112. Léta Pán tisícého. ptistého tyidcá- f.38v.

tého tetího v mst Brn držán jest soud zem-

ský5

) pi asu druhé nedle v pust [18. února

1543] za úedníkuov práva vyšího, urozených pá-

nuov, pana Václava z Ludanic na Chropyni, hajt-

mana, pana Jana z Žerotína na Strážnici, naj-

vyšího komorníka, pana Jana Zajímae z Kun-

státu a z Jevišovic na Tavíkovicích, najvyšího

sudího markrabství moravského, a urozeného

vládyky Matyáše z Hartunkova, místo držící

najvvšího písaství téhož markrabství; na kte-

rémž sou sedli urození páni : pan Vilím Kuna

*) V orig. mežech.
a
) Tak v originále.

3
) p (v orig. P) opraveno touš rukou z Er[by].

4
) Touž rukou nad ádkem.
5
) Za tím petržené slovo za.
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z Kunstátu na Hrádku, pan Jan z Šternberka na

Lichtnštajna a z Nyklšpur-

ku, pan Jan Jetich z Boskovic na rebíi, pan

.i\ z Doubravici1
) na Vokarci, pan Boek

Kuna z Kunstátu na Lukov, pan Jan /. Kuno

vic, podkomoí, pan Pavel z Zerotína na Bzenci,

pan lan z Kounic, pan Jindich Beznick]

choda na Dunajovicich; a z rytístva: Vilím

na Cimburku, najvyší hofrychtý, Zde-

Konický z Švábenic na Konici, Václav IV-

taur z Tetova na Malenovicích, Petr P

z Bílkova na Leštné, Voldich Pepický1
)

z Richmberka na Pozoicích, Jan Zahrádecký

z Zahrádek na Hobzí.

f.19 Vklad vsi Hodtic.

113. Václav mladší z Kounic i mi miste Sy-

meona, bratra svého mladšího nedílného, Janovi

a Václavovi, starším bratím vlastním 8 Kounic

na Slavkov, erbóm jejich své vlastní a ddiné
zboží, ves Hodétice s loukou, potí touž vsí ležící,

s mlýnem, s rybníkem Xmanským, pt kop

'; Nmanech platu roního, kterýs na

díl pana Oldicha, otce mého milého, po paní

Margel z Miliína pišel jest, a tvrtý díl desát-

k vinných z hor vinohradnich slavkovských i

s vinohrady hodckými a s tím se vším píslu-

šenstvím a panstvím, jakž sem to sám držel a

užíval po nebožtíka panu Oldichovi z Kounic,

otci svém, a jakoi jest pan Oldich dobré pamti.

otec muoj milý, [s] panem Janem a panem Vá-

clavem trh a smluvit celu a dokonalú uinil o ves

,
Rašovice s tvrzí pustu, hrad pustý Kunvský, ves

pustu Kunuovky, ves pustu Bohušice, ves pustu

Trojanov, ves pustu Rošmitál, s jejich se vším

panstvím a píslušenstvím, s horami, s lesy, s há-

ji, s horami vinohradními, s rybníky, s rybni-

šemi. s mlýny, s mlýnišemi, s potoky tekutými

i netekutými, s lukami, pastvami, s pastvišemi,

s mezemi, s hranicemi, s tím se vším, jakž jest

to sám držel a užíval, nic sob tu ani erbóm svým

práva, panství ani kterého vlastenství nezacho-

vávajíc ani pozastavujíc, než to všecko svrchu-

psané zboží ve deky zemské vkládám ku pravé-

mu ddieství, jmní a ddinému držení a uží-

vaní, a kdež [by] mn a bratru mému ve dekách

svdilo, to tímto vkladem moím a toho se od-

íkám.

Vklad LXX groši farái do Budce.

114. Nauení panské panu komorníkovi o -vklad

od Václavja] Chroustenského knzi biskupovi

JMti a pann Dorot abatyši a konventu jejího

kláštera pustimského dan: Ponvadž smlúva

Vilímem z Víková, najvyším hofrychtýem,
Janem z Doubravky, z Hradišt na Blansku a

Zdekem Konickým - Švábenic mezi neboitíkem

knzem Stanislavem JMti. biskupem olomúc-

skym. a pannu Porotu abatyší a konventem

kláštera pustimského s jedné a l 'áclavem Chrou

Sienským z Malovat s strany druhé o ten plat

uinná ve deky zemské vleena jest, .V pan ko

mornik na list správní ten vklad od Chrousten-

ského knzi biskupovi a pann abatyši a konven

tu jejímu svdící ve deky zemské vložiti hul Re

Latores: pan Jaroslav z Doubravice, pan Jindich

Beznický z Náchoda, a / vládyk Vilím z Víko-

vá, najvyší hofrychtý.

115. Václav Chroustenský z Malovat i s svými

erby duostojnému u Bože otci, panu Janovi, bisku-

pu olomúcskému, a velebné Dorot abatyši a kon-

ventu kláštera pustimského a budúcím jejich

potomkóm na svým vlastním zboží a ddieství,

na vsi Vesci, na lidech svobodných, usedlých,

žádnému nezávadných, totižto jednu kopu gr. a

deset groši eských, za kopu LX gr. a za gr. VII

d. bílých poítajíc, ve deky zemské vkládám, vpi-

suji k jich pravému jmní a ddinému užívaní.

Vklad dvoru a pusté vsi Kojetic. f. 39 v.

116. Matouš Boit a z Budce i s erby a budúcí-

mi potomky svými Janovi Tavíkovskému z Taví-

kovic na Polici a erbóm jeho své vlastní a ddi-
né zboží, dvuor a ves Kojetice a puol vsi pusté

Boekovice, s jich vším a všelijakým píslušen-

stvím, s lidmi platnými i neplatnými, s robotami.

platy, poplatky, s rol! oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s lesy, s chrastinami, s ižbami, s ho-

ny, s lovy, tak jakž ti lesové zamezeni sou, s vo-

dami tekutými i netekutými i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakž to zboží od

starodávna v svých mezech, každé i v každé ob-

zvláštn, záleží a vymezena 3

) jest, nic tu mn
ani erbóm mým a budúcím potomkóm práva,

panství ani vlastenství nezachovávaje, tak jakž

sem sám to držel, než to všecko ve deky zemské

vkládám a vpisuji k jich pravému a ddinému
jmní, držení a užívaní, a jestliže byr to zboží

svrchupsané mn kde ve dekách zapsáno bylo,

to všecko tímto vkladem moím a v nive obra-

cuji.

Vklad vsi Popvek.
11?. Jaroslav ernohorský z Boskovic Bohun-

ce z Pernštajna na Sádku a erbóm jejím ves Po-

píivky s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i

neplatnými, s lukami, pastvami, s pastvišemi,

s vodami tekutými i netekutými. s mlýny, s mlý-

nišemi, s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami,

s horami, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony,

s lovy, s mezemi, s chrastinami, tak úpln, jakž

to svrchupsané zboží od starodávna vymezeno

') Tak v originále.

s
) V orig. Pepický.

3
) Tak v originále.
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jest a v svých hranicích záleží, se vším plným

právem, panstvím, tak jakž sme to sami drželi

a toho požívali, nic sob ani erbóm svým ani

budúcím potomkóm práva, panství ani vlasten-

ství nezachovávaje, tak jakž sem to sám držel,

ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

jmní, držení a ddinému užívaní.

Vklad vsi Rudic.

118. Nauení panské panu komorníkovi dané:

Jakož ves Rudice pi práv olomiíckém ve deky

zemské vkládána jest bejvala, kterúž jest Oneš

Gedeon z Volešniky od pana Frydrycha z Ká-

cova koupil, i žádali toho na panu komorníkovi

strany ob, aby ta ves Rndice do desk zemských

pro píležitost vložena byla, kdež Jich Mt páni

soudce panu komorníkovi nauení to dávati rá-

í, aby pan komorník tu ves Rudice zde v Brn
ve deky zemské vložil a pan Frydrych z Káco-

va pi najprvnjsím soudu zemském, kterýž

v Olomúci držán bude, když deky zemské oteve-

ny budil, tu ves Rudice, kdež jemu svdí, aby

z desk zemských vymazati dal. Relatores: pan

Jan z Kunovic, podkomoí, pan Jan z Kounic,

a z vládyk Petr Pražma z Bílkova.

f.40 119. Frydrych z Kácova i s svými erby a budú-

cími potomky Onšovi Gedeonoz ,

i z Volešniky a

erbóm jeho své vlastní zboží a ddieství, totiž

ves Rudice s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s chrastinami,

s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi,

s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s kury, s vajci, s užitky a požitky i se všemi po-

platky, kterýmiž se koli jmény jmenují, s lou-

kou, s vodami tekutými i netekutými, se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakž-

to ta ves od starodávna v svých mezech a hra-

nicích záleží a jest vymeno, nic sob ani

svým erbóm ani budúcím potomkóm na témž

zboží již dotené vsi Rudice práva, panství ani

kterého vlastenství nepozastavujíce ani zacho-

vávajíce, to všecko, tak jakž sem to sám držel a

požíval, ve deky zemské vkládám ku pravému

jmní, držení a ddinému užívaní, a kdež by

mn to jisté zboží ve dekách svdilo, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad vna Ann z Tolemberka.

120. Václav Hodický z Hodic, komorník prá-

va menšího zemského v Brn, Ann z Tolmber-

ka, manželce své vlastní, na vsi Hrubicích, na

svém vlastním ddiném zboží, žádnému nezá-

vadném, vna jejího i nad vno z lásky své jeden

tisíc zlatých, po tidceti gr. eských za jeden zla-

tý na minci obecn bernýxh poítajíc, ku pravé-

mu jejímu vnnému právu [vkládám] a pí-

jemím toho vna i nad vno sám se iním vším

statkem svým, kterýž mám neb ješt jmíti budu.
Mfežován a na okraji Zdenk z Valdštejna. místo-

držící.

L121. Léta od narození Syna Božího IMVC0 . 40 v.

XLIIII", ten pondlí po nedle1

) druhé po velice

noci [28. dubna 1544] v mst Brn držán jest

soud zemský za úedníkuov práva vyšiho, uro-

zených pánuov, pana Václava z Ludanic na

Chropyni, hajtmana, pana Jana z Žerotína na

Strážnici, najvyšího komorníka, pana Jana Za-

jímae z Kunstátu a z Jevišovic na Tavíkovi-

cích, najvyšího sudího markrabství moravského,

a urozeného vládyky Matyáše z Hartunkova,

místo2

) držící najvyšího písaství téhož markrab-

ství; na kterémž sou sedli urození páni: pan

Vilím Kuna z Kunstátu na Hrádku, pan Václav

z Boskovic na Buovicích, pan Jan Jetich z Bos-

kovic na Tebíi, pan Zdenk z Valdštajna na

Brtnici, pan Jaroslav z Doubravice na Váli,

pan Boek Kuna z Kunstátu na Lukov, pan

Václav Haugvic z Biskupic na Bouzov, pan

Jan z Kunovic na Brod Uherském, podkomoí,

pan Pavel z Žerotína na Bzenci, pan Hynek Bi-

lík z Kornic na Veselí, pan Jan Šiška z Kounic

na Slavkov, pan Jindich Beznický z Náchoda

na Dunajovicích; a z rytístva: Vilím z Víko-
vá na Cimburku, najvyší hofrychtý, Václav

Tetaur z Tetova na Malenovicích, Zdenk Ko-

nický z Švábenic na Konici, Oldich Pepický

z Rychmberka na Pozoicích a Jan Zahrádecký

z Zahrádek na Hobzí.

Spolek Margety z ekovic.
122. Margeta Karnarová z ekovic Ekharta

Manduwle Pomora z Arnhauzu, manžela svého,

pijímá na pravý a jednostajný spolek na tvrz

a ves Rekovice se vším píslušenstvím a na to

na všecko, což nyní a k emu ješt právo má a

jmíti bude.

Odpor.

123. Wolf Erkl, Valentin Permem, obyvatelé

msta Brna, poruníci Anny, sirotka po nebož-

tíkovi Martinovi mladším Hýblovi, nkdy mšt-
nínu brnnském, zuostalho, tomu vkladu, kdež

jest Margeta Karnarová z ekovic Ekharta

Manduwle Pomora z Arnhauzu, manžela svého,

na tvrz a ves Rekovice se vším píslušenstvím

na spolek pijala, odpor iní.

Mfežován a na okraji Jan z Žerotína.

Vklad lovka ve vsi Vesci. f. 41

124. My, Jan, z boží milosti biskup olomúcký,

a Dorota abatyše s konventem svým kláštera

*) Tak v originále. 2
) Za tím nepetržené slovo a.
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pustu s budúcími našimi Váda

bóm jeho Havla

farái na-

nynjšímu neb budúcímu, k tej

\ jest píslušel, s plat} p i

plátky, robotami všelijakými, kto lovk
•s našemu, nynjšímu i budúcímu, tu

do Budce spravedliv povinen byl, nic sob i bu-

dúcím našim faráóm v Budi na témž lovku i

budúcich jeho námstcích tu ve vsi Vesci práva,

dného vlastenstvi nepozuostavujíc,

všecko vkládáme, vpisujeme ve dckj

ské k jeho vlastnímu jmní, držení a ddinému
. .1111.

A jestliže by kde tento svrchupsaný lovk
S platy a robotami nám aneb farái našemu (In

Budce k tej fae do Budce kde ve dekách zem-

ských zapsán byl, to tímto vkladem moíme a

v nive obracujeme.

Vklad vna Katein v. Domamyslic.

12^. Petr Bošovský z Volánky Katein z Do-

mamyslic, manželce své vlastní, na svém vlast-

ním a ddiném zboží, žádnému nezávadném, ku

pravému vtrnému právu jejímu na msteku
Bošovicích jeden tisíc zlatých na minci obecn

berné, po XXX gr. za jeden zlatý poítajíc, vna
jejího 'kládám a vpisuji a píjemím toho v-
na sám se iním vším statkem svým, kterýž ny-

ní jmám aneb i ješe jíniti budu.

Meiován a na okraji Ludvík Mezeícky z Lomnice na

míst Albrechta z Boskovic.

Vklad vsi pusté Martinic.

126. Vavinec Šlak, mštnín v msteku Že-

Trystramovi, vlastní [m]

bratím Hrubcickým z echtína na Budkov, a

erbóm jejich své vlastní zboží a ddieství, totiž

dvuor pustý ve vsi pusté Martinicích se vším pl-

ným právem, panstvím a píslušenstvím, s lesy,

s háji, s chrastinami, s rolí oranú i neoranú a

s pastvami, s pastvišemi, s rybníky, rybnišemi,

s potoky, s vodami tekutými i netekutými, s ou-

roky, poplatky i se všemi oužitky a požitky, kte-

rýmiž by kolivk ty oužitky a požitky jmény jme-

novány býti mohly, s lovy, s hony, s mezemi,

hranicemi, tak jakž ten dvuor v svých mezech

a hranicích od starodávna záleží a jest vymezen,

tak jakž sem jej sám držel a jeho požíval, nic sob
tu ani erbóm a potomkem svým práva, panství

ani kterého vlastenstvi nepozuostavuje2
) ani za-

chovávaje, než to všecko ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému jich jmní, držení a

ddinému požívaní, a jestliže by3
) svrchupsané

kde ve ckách mn aneb erbóm mým nále

neb komu jinému, to tímto vkladem moím
a \ nive obracuji.

Vklad vosmi purkrechtu ve vsi Mniškách. .41v.

127. I Vit ova, naJA ) í hofry< htj mar-

krabstvi moravského, Petrovi z Kounic a jeho

své vlastní a ddiné zboží, totiž vosm

purkrechtu'') a lidi usedlých ve vsi Hruškách,

ící, s platem, s slepicemi, s vaj-

ii a se všemi oužitky, s lukami, s pastvami,

s rolí oranú i neoranú, s pastvišemi i s jiným

se vším tuho zboží panstvím, vlastenstvím a pí-

slušenstvím, tak jakož sem to sám držel, nic sob
tu na tom práva, panství ani kterého vlastenstvi

nepozastavuje ani zachovávaje, to všecko jméno

váné zboží, svobodné a žádnému nezávadné,

-kládám a vpisuji k jmní, držení a ddinému
užívaní.

Zapsání platu na Bolehradicích.

128. Vilím s Víková, najvyši hofrychtý mar-

krabství moravského, Zuzan z Bruzovic, Závi-

šovi z Víková, synu jejímu a bratranci svému,

na msteku svém Polehradicích zapisuji platu

roního sto kop urosí, za i kopu gr. LX a za

i gr. VII d. bílých poítajíc, a tyi beky vína

desetvdemí, z desátkuov vinných hor polehrad-

ských plat i víno vydávati, jakž smlouva v pí-

tomnosti pana Jana z Pernštajna mezi námi ui-

nná o tom ukazuje; a když by mne Pán Buoh
smrti uchovati neráil, tehdy msteko Polehra-

dice na Závisí, bratrance mého, a na erby jeho

ddin se vším píslušenstvím pipadnuti má k

jmní, drženi a jejich ddinému užívaní.

Vklad Lelekovic.

129. Jan Proek z etn i s svými erby a bu-

dúcími potomky Vilímovi Valeckému z Mírová

a na Lelekovicích a erbóm jeho své vlastní zboží

a ddieství, totiž tvrz a ves Lelekovice s pivova-

rem a s sladovnu, s
5
) mlýnem, dvorem, poplu-

žím, s kostelním podacím, ves Nozíov, ve vsi

Šebrov ti lovky, kteíž mn náležejí, s platy,

s oužitky, s robotami, s slepicemi, s vajci, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s rybníky, s ryb-

nišemi, s vodami tekutými i netekutými, s hora-

mi, s dolinami, s lesy, s háji, s chrastinami, se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

což k tomu zboží od starodávna písluší, s me-

zemi a s hranicemi, se všemi užitky a požitky,

kterýmiž se koli jmény jmenovati mohu, a tak,

jakž sem to sám držel a požíval, nic sob ani er-

bóm svým a budúcím potomkóm práva, panství

ani kterého vlastenstvi na tom nepozstavuje,

1
) Tak v originále.

2
) V orig. nepozuostavujeme.

3
) V orig. bo (asi místo by to).

*) V orig. purkrechtem.
5
) Opraveno touž rukou s a.
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to všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji k

jich pravému jmní, držení a ddinému užívaní,

a jestliže by to svrchupsané zlwží mn kde ve

dekách svdilo, to tímto vkladem kazím a

mocn v nic obracuji.

Mežován a na okraji Vojtch z Pernštejna.

f.42 Vklad Morkuvek.

130. Zdenk Žampach z Potnštajna i s svými

erby purgmistru a rad i vší obci msta Brna,

nynjším i budúcím, své vlastní a ddiné zboží,

žádnému nezávadné, totiž ves Morkuovky, týmž

jménem jmenovánu, s rolí oranú i neoranú, s lid-

mi platnými i neplatnými, s Inkami, pastvami,

s pastvišemi, s vodami tekutými i netekutými,

s rybníky, s rybnišemi, s jezery, s mlýny, s mlý-

nišemi, s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami,

s horami, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony.

s lovy, s robotami, s mezemi, s hranicemi, tak

úpln, jakož to svrchupsané zboží od starodávna

jest vymezeno a v svých hranicích záleží, se

vším plným právem, panstvím, tak jakž sme to

sami drželi a toho požívali, a zvláše se všemi

požitky, v kterýchž sou kolivk vcech aneb kte-

rak by mohly zvláštními jmény jmenovány býti.

i se všemi jinými vcmi, což koli k tomu zboží

svrchupsanému písluší, nic sob ani erbem svým

ani budúcím potomkóm tu práva, panství ani

vlastenství žádného nepozastavuje ani zachová-

vaje, to všecko ve deky zemské vkládám, vpisuji

ku pravému jejich jmní, držení a ddinému po-

žívaní.

Smlúva mezi knžími od svatého Michala a purg-

mistrem a rad msta Brna o lesy a hory.

131. My, Jan Zajímat z Knnstátu a z Jevišo-

vic na Tavíkovicích, najvyší sudí markrabství

moravského, Smil Kuna, ty asy najstarší pán

z Knnstátu a na kláštee Smilhajmu, oznamuje-

me sami za se i na míst pán bratí a strajcí našich

též z Knnstátu tímto listem pede všemi, kdež

ten anebo túce slyšán bude, že jest ped nás

pedložena smlúva peetná peetmi pánuov a

dobrých lidí, kteráž se jest stala mezi velebným

knzem Václavem, svatého Písma bakkaláem,

v echách a v Morav priorem a provinciálem,

knzem Jakubem, svatého Písma lektorem a na

ten as pevorem, i vším konventem svatého Mi-

chala v Brn zákona svatého Dominika predica-

torum,') biskupství olomúckého, s jedné a vzácné

opatrnosti panem purkmistrem a radii msta
Brna s strany druhé, kterážto smlúva mezi nimi

uinná slovo od slova takto v sob zní a zavírá.

Léta Pán IMVCXLII, v outerý ped Naro-

zením Panny Marije [5. záí 1542] v mst Brn

námi, Vilímem Kunu z Knnstátu na Hrádku,

Voldichem Pepickým s Rychmberku mi P
icích, stala se smlúva dobrovolná, celá a doko-

naly trh mezi velebnými, knzem Václavem,

tého Písma bakkaláem, v Cechách a v M<

priorem a provinciálem, knzem Jakubem, sva-

tého Písma lektorem a na ten as pevorem . i

vším konventem svatého Michale v Brn zákona

svatého Dominika predykatorum,') biskuj

olomúckého. s jedné a vzácné opatrnosti pány.

purkmistrem a rad msta Brna. s Strany druhé,

a to takový, že týž knz provinciál, pevor a kon-

vent svrchupsaný
|

í jistým povolením urozených f.42v.

pánuov, pana Jana Kuny z Knnstátu a na lát-

kov, ty asy najstaršího fundátora, pána vrch-

ního toho kláštera, i na míst tch jiných

z Knnstátu jakožto fundátoruov a vrchních pá-

nuov naped eeného kláštera, prodali sou

sami od sebe i od svých budúcích potomkuov

hory a lesy své, zejména les a horu, která

za kostelem lelekovským, eená Zakopaná, a

prosted tej hory ležící druhý les a horu, kteréž

íkají Podskalí, ležící pod Kozími hbety proti

Vopálené hoe, tetí les a horu jedlová, kteráž

slov Mniská hora, ležící mezi lelekovskými ho-

rami na tu stranu k Svinošicóm, tak v cele a

s tím se vším plným právem, jakž sou oni to sami

od starodávna drželi a toho užívali, a tak, jakž

ty lesy a hory v svých mezech a hranicích leží

a vymezeny sou, žádného práva ani vlastenství

ani ehož jiného na tom sob ani budúcím potom-

kóm svým nepozastavuje ani zachovávaje, týmž

pánóm, purgmistru a rad msta Brna svrchu-

psaným, nynjším i budúcím jich, za dv st zla-

tých, po XXX gr. eských za 1 zl. a za 1 gr. Vil d.

bílých poítajíc, mince v tomto markrabství obec-

né berné. Kteréžto lesy a hory vajše dotený knz
Václav provinciál, knz Jakub pevor a konvent

svrchupsaného kláštera svatého Michala týmž pá-

nóm Branóm k držení a užívaní v moc jejich

uvésti a postoupiti mají a to pi paních z Knn-

státu Jich Mtí jakožto fundátoích a paních svých

vrchních toho kláštera jednati a puosobiti mají,

aby Jich Mt k tomu své milostivé povolení dáti

a tejto smlúvv listem svým potvrditi ráili. Ne

toto se zjevn vymieuje: jestliže by nahoe psaní

páni z Kunstátu tejto smlúvv povolení svého

dáti a jí listem svým potvrditi neráili. že tato

smlúva žádné moci jmíti a ke škod a újm spra-

vedlnosti bejti nemá. A to sou sob na ob strany

vrn a práv a kesansky zdržeti slíbili. Tomu
na svdomí a dosti uinní my, svrchupsaní

smlouví, i ob stran peeti své vlastní s jistým

naším vdomím k tejto smlúv pitisknuti sme

dali. Stalo se léta a dne jako nahoe.

*) V orig. predicatorem. ') u opraveno lou rukou s e
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Pi tom smi- od nich, obú strnu, jakožto íundá

torové .1 vrchní páni toho kláštera proieni, aby-

chom k takové smlúv jejich povoleni naše dali a

tej smítky listem našim potvrdili. Kdež my, ma-

sou i také, že ta smlúva k dobré-

mu a užitenému kláštera našeho svrchupsaného

uinna jest, k tak- o:

i

jakožto pravi fun-

i
vrchní páni tél I ítera povoleni

Hných pánuov s Kunstátu, brati

našich, spolufundátoru s námi, smé1

)

moci listu tohoto ve všech punk-

tích, artykulich a klauzulách potvrsujeme sami

d erbuov a potomkuov našich, pánu

z Kunstátu, chtíce, aby ta smlúva v celosti držá-

na a zachována byla beze vší pekážky naší, er

buov a potomkuov našich, pánuov /. Kunstá

tuov,
1
) i všech jiných lidí, kdož by k tomu. což

se \ této smlúv obsahuje a zavírá, jaké právo

jíniti chtl. Také i k tomu povolení naše dáváme,

aby tento li>t náš ve deky zemské podlé obyeje a

dku tohoto markrabství vložen byl. Tomu na

mí a pru lepší jistotu my svrchupsaní, Jan

Zajíma a Smil Kuna. i na míst jiných pánuov

z Kunstátu své vlastní peeti pivsiti srae dali

k tomu listu, jenž jest dán a psán v mst Brn
v pondlí po památce svatého Martina [13. listo-

padu 1542], léta Pán 1M\ \1.11 poítajíc.

H~ý Vklad podací kostelního v Višovém.
1»2. Jindich Beznický s Náchoda i s svými

erby Joštovi Višovskému z Vtrovce a na Viš-

ni a jeho erbóm a budúcím potomkóm své

vlastní a ddiné zboží, totiž podací kostelní

v Višovém s dvorem faráským, s rolími oraný-

mi i neoranými, s Inkami, pastvami, s pastviše-

mi. s rybníky,8
) - lidmi usedlými i neusedlými,

s platy, s desátky, se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakž sem toho podací

višovského v držení a užívaní byl a jakž to po-

dací svrchupsané v svých mezech a hranicích zá-

leží a vymezeno jest. nic tu sob na témž podací

ani svým erbóm ani budúcím potomkóm práva,

panství ani kterého vlastenství nezachovávaje

krom všech a všelijakých plátno:- a desátku vin-

ných i obilných po všech gruntech a ddinách,

k Dunajovicím a k Pestavlkóm píslušejících,

kteréž sou nkdy farái višovší hrávali, také i

krom desátkuov všelijakých po všech gruntech

k ermánkovicím píslušcjícífch], jakž smlúva

mezi urozeným vládykú, panem Joštem í

ským z Pctrovce, a mezi mnú. Jindichem již

psaným, na den svatého Michala, archandla bo-

žího, nyní jminulého [29. záí T543] na Višo-
vém skrze pány a rytístvo o to uinná to

v sob šíe íi svtle ji ukacu/c a zavírá, než to

svrchupsané podací, tak jakž se nahoe píše, ve

deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich

jmní, drženi a ddinému požívaní, a kde/ b\

mn aneb erbóm mým to podací svrchupsané ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moím a v ni-

ve obracím.

Vklad platu a desátk k Dunajovicím pisluše

jícífch].

133. Joši Visnovsky" z Petrovce 1 na míst

Strajc svých mladších nedílných i S Svými erby J in

dichovi Besnickému z Náchoda a jeho erbóm své

vlastní a ddiné zboží a žádnému nezávadné.

všecky platy a desátky vinné a obilné po všech

gruntech k Dunajovicím a k Pestavlkóm píslu-

šející, kteréžto platy a desátky sou nkdy k fae
višovské brávali, a také sem prodal -všecky de-

sátky po všech gruntech k ermánkovicím píslu-

šejících a nic tu sob na týchž desátcích, erbóm

ani budúcím potomkóm svým, také ani faráóm

ani knžím žádného práva, panství ani kterého

vlastenství nepozustavujíc krom tí zlatých pla-

tu roního z statku dunajovského a pestavlckého

a dva zlatá z statku ermánkovského za týz de-

sátky, jakž to smlúva na den svatého Michala.

nyní minulého [29. záí 1543], mezi námi uin-
na šíe ukazuje a zavírá, než. týž desátky svrchn-

psané ve deky zemské vkládám a vpisuj i ku pra-

vému jich jmní, držení a ddinému požívaní.

Vklad vsi Chipic. f.43v.

134. lan Rechmberk z Želetic i na míst Petra,

bratra svého mladšího a nedílného, i s našimi

erby Jindichovi Beznickému z Náchoda a er-

bóm jeho naše vlastní a ddiné zboží, žádnému

nezávadné, totiž ves Chipice s dvory, s rolí orá-

nu i neoranú, s lukami, pastvami, s pastvišemi.

s horami, s doly, s lesy, s háji, s luhy, s vrbina-

mi a s zarostlinami, s chrastinami, s lovy, s ho-

ny, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi

platnými i neplatnými, s robotami, s kury, s vaj-

ci a se všemi oužitky a požitky, kterýmiž, se jmé-

ny jmenovati mohu, se všemi poplatky, s vodami

tekutými i netekutými, s ekami, s behy, s ryb-

níky, s rybnišemi, s potoky, s jezery, se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakž

sou toho zboží svrchupsaného pedkové naši a

my po nich v držení a užívaní byli. jakž ta zboží

svrchupsaná od starodávna v svých mezích a

hranicích vymezena sou, nic sob tu ani našim

erbóm ani budúcím potomkóm práva, panství

ani kterého vlastenství nezachovávaje, než to

všecko ve deky zemské vkládáme a vpisujeme ku

pravému jich jmní, držení a ddinému požíva-

') Opraveno louž rukou ze sem.

') Tak v originále.

>) í opraveno touž rukou : ij.
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ní, a kdež by nám aneb erbóm našim to zboží

svrchupsané ve dekách svdilo, to tímto vkla-

dem moíme a v nive obracujeme.

Vklad ermánkovic.

135. Jindich Benický z Náchoda Janovi

Rcchmbcrkovi z Želetic i na miste Petra, bratra

jeho mladšího nedílného, a jich erbóm a budúcím

potomkm své vlastní a ddiné zboží, žádnému

nezávadné, totiž ves ermánkovice s dvory, s ro-

lí oranú i neoranú, s desátky obilnými, totiž pše-

ninými, žitnými, ovesnými a pohanenými, s In-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly,

s lesy, s háji, s luhy, s vrbinami a s chrastinami,

s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi a s hranice-

mi, s lidmi platnými i neplatnými, s robotami,

s kury, s vajci a se všemi užitky a požitky,

kterýmiž se jmény jmenovati mohu, se všemi po-

platky, s vodami tekutými i netekutými, s eka-
mi, s behy, s rybníky, s rybniši, s potoky, s je-

zery, se vším plným právem a píslušenstvím,

jakž sou toho zboží svrchupsaného pedkové
moji a já po nich v držení a užívaní byli, jakž to

zboží svrchupsané od starodávna a v svých me-

zech a hranicích vymezena1
) sou, nic sob tu ani

svým erbóm ani budúcím potomkóm práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nezachovávaje, než

to všecko ve deky zemský vkládám a vpisuji ku

pravému jejich jmní, 2
) držení a ddinému poží-

vaní, a kdež by mn aneb erbóm mým to zboží

svrchupsané ve dekách svdilo, to tímto vkla-

dem moím a v nive obracuji.

f.44 Vklad vsi Troupska.

136. Jan a Martin Prokové, bratí vlastní ne-

dílní z 23
) Troupska, i s svými erby Matyášovi

Munkovi 2 Ejvanic, mšenínu msta Brna, i

jeho erbóm své vlastní zboží a ddiné, žádnému
nezávadné, totiž ve vsi Troupsku osm lovku
usedlých, zejména tchto: Havla rychtáe, Jana
Loulava, Štpána, Jana, syna Valy, Václava, Ja-

kuba, Barboru Janíkovu, Luí Dvoskú, s rolí

oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s vodami te-

kutými i netekutými, s rybnišemi, s lesy, s háji,

s chrastinami, s horami, s doly, s dolinami, s pa-

hrbky, s hony, s lovy, s robotami, s mezemi,

s hranicemi, tak úpln, jakž to svrchupsané [zbo-

ží] od starodávna jest vvmezeno a v svých hra-

nicích záleží, se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím i s kostelním podacím v tejž vsi

Troupsku, tak jakž sme to sami drželi a toho

požívali, a zvlášt se všemi požitky, [v] kterýchž 4

)

sou kolivk vcech aneb kterak bv mohlv zvlášt-

ními jmény jmenovány býti, se všemi jinými vc-
mi, což kolivk k tomu zboží svrchupsanému pí-
sluší, nic sob tu na tom zboží ani erbóm svým
ani budúcím potomkóm práva, panství ani vla-

stenství žádného nepozuostavuje ani zachováva-

je, než to všecko ve deky zemské vkládáme a vpi-

sujeme ku pravému jmní, držení a ddinému
požívaní, a kdež by nám to jisté zboží ve dekách

svdilo, to tímto vkladem moíme a v nive
obracujeme.

Vklad Hlochkovan.

13?. Pertolt 2 Lipého, najvyší maršálek krá-

lovství eského, i na míst Vilíma a eka, bratí
svých mladších nedílných, Janovi;') Bulovi 2 Bo-
itova a erbóm jeho své všecko právo, vrchnost i

panství, kteréž sme mli na zboží, totiž tvrzi

Hlochkovanech s dvorem a se vsí, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s kostelním podacím, s rolí ora-

nú i neoranú, s horami, s doly, s lesy, s chrasti

námi, s háji, s zarostlinami, s lukami, pušinami,
s pastvami, s pastvišemi, s mlajnem, s ekami,
s potoky, s potoinami, s vodami tekutými i sto-

jatými, s rybníky, s rybnišemi, s lovy ptaími i

zvíecími, s platy, poplatky, s robotami, s užitky

a požitky, s mezemi, s hranicemi, ješto manství

naše bylo, i na tom na všem, což k tomu od sta-

rodávna píleželo a píleží a v manství bylo, nic

nevymieujíc ani co sob pozastavujíc, to všecko

vkládám a vpisuji k jmní, držení a ddinému
požívaní.

Meiován a na okraji Jan z Žerotína.

Spolek na Oleksovice. f.44v.

138. Anna a Dorota, vlastní sestry a nedílné

2e Lhotky, Petra staršího Dubanského*) 2 Ba-

cte, švagra a manžela svého, na tvrz a dvuor

v Oleksovicích i na to na všecko, což tu jmáme,

pijímáme na pravý a jednostajný spolek.

L139. 1—éta od narození Syna Božího tisícého f.45

ptistého tyideátého tvrtého, pi asu svaté

Kunhuty [15. záí 1544] v mst Brn držán jest

soud zemský za úedníkuov práva vyšího, uroze-

ných pánuov, pana Václava z Ludanic na 7

) Chro-

pyni, hajtmana, pana Jana z Žerotína na Stráž-

nici, najvyšího komorníka, pana Jana Zajímae

z Kunstátu a z Jevišovic na Tavíkovicích. naj-

vyšího sudího markrabství moravského, a uroze-

ného vládyky Matyáše z Hartunkova. místo držící

najvyšího písaství téhož markrabství moravské-

ho; na kterémž sou sedli urození páni: pan Per-

tuolt z Lipého na Krumlov, najvyší maršálek

*) Toto a další slovo tak v originále.

s
) Za tím, na novém ádku, nepetržené slovo jmní.

3
) Toto a další slovo jest v orig. psáno Stroupska.

*) V orig. kteíž.

6
) Toto a šest dalších s!oz> jest napsáno touš rukou na

okraji.

6
) V orig. z Dubanského.

r
) Za tím petržené nedopsané slovo Ruky [tnici|.
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království eského, pan Vilím Kuna z Kunstátu

na Hrádku, pan Václa\ . Boskovic na B

cích. pan Jan Jetich z Boskovic na lid".

Doubravice na Okarci, pan

Kuna / Kunstátu na Lukov, pan Václav Haug-

upic na Bouzov, pan Jan z Kunovic

d Uherském, podkomoí, pan Pavel z Ze-

enci, pan Hynek Hilik z Kornic na

Jan Šiška z Kounic na Slavkov, pan

Jindich Beznický z Náchoda na Dunajovicích

;

stva: Vilím /. Víková na Cimburku,

najvyší hofrychl Tetaur z rétova na

Malenovicích, Petr Pražma z Bílkova na Leštné,

Voldich Pepickj / Rychmberka na Pozoicích

a Jan Zahi zahrádek a na Hobzí.

Vklad vna Elšce z Zen itína.

140. Jati Ždánský z Zástisl Elšce z Zero

elee své, A- jejímu vtrnému právu na tvrzi

a dvoe <; ojí Násedlovicích a vsi Nynkovicích

li píslušenstvím krom rybníka Velkého

Šenstrasu vkládám a vpisuji šest set dvatceti pt

kop groši irských a píjemím toho vna iním

m se vším statkem svým, kterýž mám a jmí-

ti budu, o nad vno puol tvrtá sta dvatceti pt
kop grošuov.

Zachariáš z II

f.4^. Vklad vna Mandalen z Hustope.

141. Jiík Žabka z Limberku, krále JMti rada

a místokanclé království eského, Mandalen

s Hustope, manželce Burjanov Limberku,

syna svého, k jejímu vnnému právu na dvoe o

msteku Vlasaticích i s desátkem obilným, kte-

rýž ke dvoru Vlasatickému pichází, na statku

svém ddiném, žádnému nezávadném pt tisíc

kop groši eských vkládám a vpisuji a píjemím
toho vna se iním se vším statkem svým, kte-

rýž mám a jmíti budu.

Mežován a na okraji Ludvík z Lo [ml nice Mezeícký

ííst Albrechta z Boskovic.

Xad vno.

142. Jiík Žabka z Limberku, krále JMti rada

a místokanclé království eského, Mandalen
z Hustope, manželce Burjanov z Limberku,

syna svého, ca tvrz a msteko Bystici se vším

jejím píslušenstvím, za hotové peníze a za svrš-

ky po Albrechtovi z Hustope, otci jejím, zaosta-

lé podlé šacování pán hajtmanova a pánuov

soudci a pátel Mandaleniných trnácte tisíc puol

druhého sta tidceti puol druhé kopy, puol druhé-

ho groše eských, ti peníze bílé na pusté vsi Lc-

novicích, na rybnících lenovských a vlasatických

vkládám a zapisuji nad véno její tu summu svr-

chupsanú.

Mežován a na okraji Ludvík Mezeícký z Lo[m]nice

na míst Alhrefchlta z Boskovic.

Vklad Hlochkovan.

14"í. Jan Hule z Boitova i s erb) svými Bo

liunee z Pernštajna <.a k jeji vrné ruce Pertuol-

I ipeho, najvyšímu maršálku království

eského,^1

) své vlastní a ddiné zboží od sebe

i od erbuo* svých, totjiž dvuor a ves Hlochko

vany i s kostelním podacím, s lidmi platnými i

neplatnými, s platy, poplatky, s inžemi, s kury,

s vajci, s husmi, s rolí oranú i neoraná, s nika-

mi, pastvami, s pastyišemi, s horami, s doly,

s dolinami, s pahrbky, s lesy, s háji, s chrastina

mi. s kovinami, s s lovy, s hnuv. s ižbami,

- mezemi, s hranicemi, s robotami všelijakými

i s všelijakými poplatky, s rybníky, s rybniše-

mi. s potoky, s vodami tekutými i stojatými,

s zahradami i s štpnicemi, s vinohrady, s puši-

u. mu i se všemi svobodami i s jiným se vším

právem, panstvím a píslušenstvím, což k tomu

dvoru a vsi I llochkovanóni <>d starodávna pí-

sluší, tak jakož ten dvuor a ves V svých mezech

a hranicích záleží a vymezeno jest, nic sob tu,
|

erbóm a budúcím potomkem svým práva, pan- f.46

ství ani kterého vlastenství na tom nepozuosta-

vujíce ani zachovávajíce, tak jakož sem to zboží

sám držel a jeho užíval, to všecko ve deky zem-

ské vkládun, vpisuji ku pravému jmní, užívaní

a ddinému držení.

144. Léta Syna Božího tisícého ptistého

tyideátého pátého v mst Brn pi asu svaté

Kunhuty [i /. záí />/;>/ držán jest soud zemský

za úedníkuov práva vyšího, urozených pánuov,

pana Václava z Ludanic na Chropyni, haj tína-

ná, pana Jana z Zerotína na Strážnici, najvyšího

komorníka, pana Jana Zajimae z Kunstátu a

z Jevišovic na Tavíkovicich, najvyšího sudího

markrabství moravského, a urozeného vládyky

Matyáše z Hartunkova, místo držící najvyšího

písaství téhož markrabství; na kterémž sou se-

dli urození páni: pan Pertuolt z Lipého na

Krumlov, najvyší maršálek království eského,

pan Vilím Kuna z Kunstátu na Hrádku, pan

Jan z Lichtnštajna a z Nyklšpurku, pan Jan

Jetich z Boskovic na Tebíi, pan Václav mlad-

ší z Lichtnburka na Bítov, pan Boek Kuna

z Kunstátu na Lukov, pan Jaroslav z Doubra-

vice na Okarci, pan Znata z Lomnice na Nám-
ši, pan Václav Haugvic z Biskupic na Bouzov,

pan Pavel z Zerotína na Bzenci, pan Hynek Bi-

lík z Kornic na Veselí, pan Jan Šiška s Kounic

na Slavkov, pan Jindich Beznický z Náchoda

na Dunajovicích; a z rytístva: Vilím z Víková
na Cimburku, najvyší hofrychtý, Václav Te-

taur z Tetova na Malenovicích. Oldich Pe-

') Petrženo silnou arou a na okraji Jan z Zerotína.
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pický z Rychmberka na Pozoicích a Jan Za-

hrádecký z Zahrádek a na Hobzí.

f.46v. \'klad platu ve vsi Blovicích.

145. Jetich Dobrovocký z Dobí- l 'ody

i s svými erb}- Janovi Blovskému z Blovic
a erbóm jeho platu roního ve vsi Blovicích

na lánu Koušovském tyidceti dva groše víden-

ské a dv slepice a robotu, nic sob ani erbóm

svým ani budúcím potomkóm práva, panství ani

vlastenství nezachovávaje, tak jakž sem to sám
držel, než to všecko svobodné a nezávadné vklá-

dám a vpisuji ve deky zemské k jich pravému

jmní, držení a ddinému požívaní, a jestliže

by ten svrchupsaný plat kde ve dekách svdilo 1

),

to tímto vkladem kazím a moím a v nic obra-

cuj i

.

Vklad ty rybník pod Laskovcem.

146. Lipolt z Krajku i s svými erby, budúcími

potomky Janovi Krokvicarovi z Nové l 'si a er-

bóm jeho své vlastní zboží a ddieství, totižto

tyi rybníky, zejména tyto: pod Laskovcem,

kterémuž rybníku Laskovský íkají, též druhý

rybník, Stojeínský, podlé Stojeína, a dva ma-

lá rybníky u Matjovce nad mlejnem, se vším

tím právem a svobodami, tak jakž sem toho sám
po pedcích svých v držení a užívaní byl. nic

sob ani erbóm svým ani budúcím potomkóm prá-

va, panství ani kterého vlastenství na tom nepo-

zuostavujíc, než to sem všecko prodal a postoupil

ku pravému ddieství, svobodné a žádnému ne-

závadné, a to všecko ve deky zemské vkládám

a vpisuji k jich pravému jmní a držení a ddi-
nému užívaní, a jestliže by ti svrchupsaní ryb-

nií mn kde ve dekách svdili, to tímto vkla-

dem kazím a v nic obracuji.

Nauení panu komorníkovi.

147. Jakož jest Jindich Kamenický z Vitinvsi

Petrovi Malému z Mlýniš prodal mlejn, nade vsí

Podolím ležící, se vším jeho právem a píslušen-

stvím, jakž jest to sám držel a užíval, a smluvou
se jemu zavázal list správní na ten mlejn udlati

a ve deky zemské vložiti, a nevykonajíc toho

s tohoto s svta Jindich smrtí sšel a Petr Malý
jiné jistoty na ten mlejn nemá než smluvit tr-

hová, panem Janem z Pernštajna mezi nimi ui-
nnu, že pan komorník tu smlúvu Petrovi ve

deky zemské vložiti jmá. Relatores: pan Pertuolt

z Lipého, najvyší maršálek království eského.
pan Jindich Beznický z Náchoda, a z vládyk

Vilím z Víková, najvyší hofrychtý.

Vklad mlajnu nade vsí Podolím.

148. Léta Pán IMVC0XLII. v outerý po ne-

dli druhé v post [j. bezna 1542] mnú Janem

z Pernštajna o na Helfnštajné stala se smlúva
dobrovolná a trh dokonalý mezi urozenými vlá-

dykami, panem Jindichem Kamenickým z Viti-

nvsi s jedné a panem Petrem Malým z Mlý-
niš s strany druhé, a to taková, že jest nahoe

pan Jindich svrchupsanému panu Petrovi

prodal mlejn, nade vsí Podolím ležící, se vším
právem a píslušenstvím, tak jakž jest toho mlej-

na sám v držení a užívaní byl, a s tím platem,

jakž jest jse
[

od staradávna z toho mlejnu dávalo

a platilo, a to jmenovit za pl druhého sta kop

míšeských, za každú kopu XXX gr. a za každý

gr. VII d. bílých poítajíc, kteroužto summu ve

tyech nedlích poád zbhlých panu Jindichovi

Kamenickému nahoe psaný pan Petr dáti a ho-

tovými penzi má zaplatiti a v moc jeho položiti.

A též pan Jindich pi témž asu panu Petrovi

mlynáe toho, lovka svého, postoupiti a v lov-
enství uvésti jmá a list správní položiti a v moc
panu Petrovi dáti anebo rukojmiemi hodnými za

dokonání listu, panu Petrovi za dodání to uniiti,

a hned potom na prvním aneb na druhém snmu
ve deky zemské jemu a erbóm jeho vložiti má.

A to sou sob, což se v této smlouv píše, nade-

psaní pan Jindich a pan Petr slíbili práv a ke-
sansky na všem i na díle zdržeti. Tomu na sv-
domí já, nahoe psaný Jan z Pernštajna, peet

svou vlastní pitisknuti sem dal k tejto smlúv.

Stalo se léta a dne nahoe psaného.

Nauení panu komorníkovi dané.

149. Jakož jest Hrza Pinta ze Rtišovic)

: živnosti své Mikulášovi z Víková tvrz pustu

Vranín se dvorem a ves Dolní Vranín se vším

k tomu píslušenstvím, tak jakž jest to sám držel

a užíval, prodal a smluvou se jemu zavázal list

správní na ten statek udlati a ve deky zemské

-vložiti, a nevykonav toho s tohoto svta smrtí sšel,

a Mikuláš písudeni panským i jinak za téliož.

Hrzu Pintu, komuž jest povinen, platiti musí,

že pan komorník tu smlúvu mezi Mikulášem a

jím, Hrzu Pintu, uinnu ve deky zemské vlo-

žiti má. Relatores: pan Vilím Kuna z Kunstátu,

pan Václav Haugvic z Biskupic, a z vládyk

Oldich Pepický z Rychmberka.

Vklad Dolního Vranína.

150. Léta Pán IMV XXXVP, v pondlí po

svaté Katein />/. listopadu 1536] na Syrovi-

cích námi, Boliuší Hrubickým z echtíua na

Ouponšicích, Janem Hrubickým z achtína na

Lesonicích, Trystramcni Hostáko-vským z Arkle-

bic na Ratiboicích, stala se smlúva dobrovolná ii

trh celý a dokonalý mezi urozeným a stateným

rytíem, panem Mikulášem z Víková a na Sy-

f.47

') Tak v originále. -) V vrig. Zertišovic.
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ch, s stran} jedné <i urozeným vládykou, pa-

nem Hrucu Fintu ne Rtišovic?) na Dolním Vra-

nini,s strany druhé, a to taková, -v nahoe psa-

nv |>.m HrÚMO tvrs pustu /Vijhím se dvoeni .1 V€S

Polni Vraním se vším k tomu píslušenstvím, tak

1 držel ;i toho všeho užíval, nic

tu .1111 erbóm svým práva, panství ani kte-

rého vlastenstvi nepozuostavujíc ani zachováva-

jíc, než to všecko zlv>ží a panství Dolní*) Vra-

nín 1
vlastní ddicství prodal jest na-

hoe psanému panu Mikulášovi a erbóm jeho, a

to - tnuto se timi vozníky, s jedním vozem oko-

vaným, s se<ti kravami dojnými, s pluhem s že-

lezy, s hranu jednu železnú, s polovicí tenat zaje-

ími, se dvma mtv ovsa. item žita, což by se do

svatého Jií neutratilo, s polovicí, což sena a

slámy zuostane, toho všeho tu nechati má, a to

s( set dvatceti pt kop gr. eských na minci

dobré, obecn berné v tejto zemi, za kopu LX gr.

a za gr. Y1I d. bílých poítajíc. Item pan Miku-

láš pana Hrzu v tch I
c kopách gr. u paní Bo-

hunky se Rtišovic3
) a u paní Kateiny z Svojko-

va v L kopách gr. i zvodem'), kterýž na tu

strnímu IV/ kop gr. ruily,*) zastúpití má tak, aby

na pana Hrzu na tu summu po zvodu více ško-

f.4?v. dy nešlo, a co pan Mikuláš
|
tm paním nahoe

Planým i od zvodu za pana Hrzu dá, povinen

pan Hrza bude pana Mikuláše a erby jeho z tej

summy kvitovati, a což mimo tu summu vydanú

pan Mikuláš panu Hrzovi dlužen zuostane, to

má jemu listem shodnými rukojmie[mi] podlé po-

ádku markrabství tohoto ujistiti a pi najprvnj-

ším svatým Jií v moc pán Hrzovu položiti.

A zase pan Hrza list správní obyejný podlé

pípisu, od pana Mikuláše vydaného, povinen bu-

de na ten statek Dolní Vranín udlati a pi sou-

du píším, kterýž v Brn držán bude, panu Mi-

kulášovi ten list správní v moc jeho dáti a polo-

žiti: a pi tom soudu hned ve deky zemské vepsati

a vložiti pan Hrza jmá. A ta summa, kteráž pi
panu Mikulášovi bude, nemá od nho brána ani

jemu vypovídána bej ti dotud, pokudž by pan

Hrza panu Mikulášovi a erbóm jeho toho

statku neosvobodil a pede všemi závadami neo-

istil. Než když kolivk ten statek od pana Hr-
zy panu Mikulášovi a erbóm jeho vosvobozen a

oištn pede všemi závadami bude a správa

pende, tehdy pan Mikuláš a erbové jeho panu

Hrzovi tu summu, kteráž by pi nich byla, po-

vinni budu vydati a zaplatiti. A což by pan Mi-

kuláš aneb erbové jeho za pana Hrzu, kdož by

na nm co soudem, což bv se Vranína dotvkalo.

obdržel, z tej summy dal, z toho pan Hrza pana

Mikuláše a erby jeho kvitovati má. [tem pan

Hrza panu Mikulášovi na den svatého Ondeje
najprvé píštího toho statku všeho Dolního Vra-

nína se vsun jeho píslušenstvím postoupiti a li-

di v lovenství a poddanost uvésti má. avšak

pan Hrza na dvoe Vraiiínsknn a/ do svatého

Jií písaho svobodn sedti bez pekážky pán
Mikulášovy a erbuov jeho a platy svatojiské

z lidí vybrati má, a pi svatém Jiím, pijmouc

list od pana Mikuláše na tu summu nnmo vydá-

ní nahoe psané, jmá se z téhož dvoru se vším,

což jemu náleží, vysthovati a zase panu Miku

lášovi aneb erbóm jeho postoupiti a v moc jich

uvésti. Item pan Hrza ten rybníek ve vsi do

stredopostí sob k užitku vyloviti má. Item, což

se lesuov dotýe, tch již pan Hrza více mejtiti

k prodaji ani také jiných rybníkuov loviti nemá,

než což ku palivu a ku poteb dvoru, pokudž tu

jest, poteba ukáže. A tak nahoe psané strany

pikly sou sob ped námi, Bohuši Hrubickým,

Janem a Trystramem. podlé tejto dobrovolné

smlúvy k sob se kesansky zachovati a tomu

všemu na všem i na díle dosti uiniti a v celosti

zdržeti. Kdež my, nahoepsaní smlúví, a my,

Mikuláš z Víková, Hrza Pinta ze Rtišovic,6

)

pro lepší toho vdomost a jisté zdržení peeti na-

še vlastní s naším jistým vdomím k tejto naší

dobrovolné smlúv sme pidávili a pro pamt
toho od nás každé stran jedna smlouva, v jedna

slova napsaná, dána jest. Stalo se léta a dne na-

hoe psaného.

Mežován a na okraji na f. 4" Jan z Žerotína.

Vklad vsi Tšetic.

151. Jan z Pernštajna i s svými erby Jindi-

chovi Beznickému z Náchoda, jeho erbé>m a bu-

dúcím potomkóm své vlastní zboží a ddicství,

ves Tšetice, jinak jmenovánu Testice, pod Purk-

holcem ležící, s dvory, s rolí oranú i neoranú,

s loukami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly, s lesy, s háji, s chrastinami, s kovinami,

s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi,
|

s vinohrady, s lidmi platnými i neplatnými,

j kaplou v tejž vsi ležící, s robotami, s oužitky a

požitky i se všemi poplatky vinnými i penžitými,

s perkrechty neboli desátky na vinohradích též

vsi Tešetic, s právem horným, s potoky, s behy,

s rybníky, s rybnišemi, s vodami tekutými i ne-

tekutými, s jezery i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakž to zboží svrchupsa-

né od starodávna v svých mezech a hranicích

vymezeno jest, nic tu sob ani svým erbóm ani

*) V orig. zertišovic.

*) V orig. Dolnín.
3
) V orig. zertišovic.

*) V orig. svodem (nebo s vodem = s [z] vodem?].

6
) ! 'yiádaly si zvod na posudku v Brn deset dní ped

tímto prodejem, 17. listopadu, a byly zvdny 2. prosince.

(Phory brnnské 16, f. nové 122.)

e) V orig. zertišovic.



XXVI 1545 3>9

budúcím potomkóm práva, panství ani jakého

vlastenství nezachovávaje, tak jakž sem to sám
držel a užíval, ve deky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jich jmní, držení a ddinému po-

žívaní, a kdež by mn to zboží nahoe psané ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moím a v nic

obracuji.

Ves Kadov.

152. Jan s Pernštajna etc. i s erby svými Zyk-

mundovi Vdeckému z Mírová a na Miroslavi a

erbóm jeho své vlastní zboží a ddiestvi, ves

Kadov s lidmi platnými i neplatnými i se všemi

duochody jinými, kteíž odtud vycházejí, s ko-

stelním podací,
1

) s platem z rolí polních, s pla-

tem z rolí írejunkových. z zahrad, s platem z ho-

ry dobylské a s desátkem vinným odtudž, s pla-

tem z jiných vinohraduov i s desátkem vinným,

s platem lesním, s perkrechtem z hory kadovské

i s desátkem vinným odtudž zouplna i s platem,

kterýž dávají Vejmysliští z Junkperku, s pla-

tem, kterýž dávají z hory Rarohové, s platem,

kterýž dávají z hory Vápenné, s platem rži, s pla-

tem vajec, což jich vychází. Item v Mackovicích

se tymi lovky osedlými a s platy odtudž

i s desátky obilnými, kteréž dávají, když knz
v Rohotti není, s roli oranými i neoranými i se

všemi oužitky a poplatky, s loukami, s pastvami,

s pastvišemi a s pustinami, s lesy. s chrastinami,

s vodami tekutými i netekutými a s jiným se

vším panstvím a píslušenstvím, což k tejž vsi

nahoe psané Kadovu a v Mackovicích od sta-

rodávna píslušelo a písluší, s mezemi, s hra-

nicemi, tak jakž to voboje zboží od starodávna

v svých mezech a hranicích záleží a jest vymeze-

no, jakž sem toho sám po svejch pedsích v dr-

žení a užívaní byl, sob tu ani erbóm svým prá-

va, panství ani kterého vlastenství na tom na

všem nezachovávaje ani pozastavuje, to všecko

vkládám a ve deky zemské vpisuji ku pravému
jmní, držení a ddinému požívaní.

Smlouva.

155. My. knz Václav, z smilování božího opat,

knz Jií pevor i všecek konvent kláštera ždár-

ského, vyznáváme tímto listem obecn pede vše-

mi, kdož jej uzdí nebo touce slyšeti budu, že

jest ped nás pedložena smluva peetmi zapee-

tná, kteráž se jest stala mezi urozenými pány,

panem Jindichem Mezetckým a panem lladi-

slavem, bratími vlastními z Lomnice, pány zá-

stavnými vsi naší ddiné Hrušovan, blíž Židlo-

chovic ležící, s jedné a panem Janem z Pernštaj-

na a uaHelfnštajn [s]
2
) strany druhé,pi tom souc

žádáni, abychom k takové smlúv povolení své

') Tak v originále.

dali, kterážto smlúva mezi nimi uinná slovo od

slova takto zní a v sob zavírá:

Následuje na této stran a na f. 40 (viz pozn. 31
) u .78.) 1. 49

smlouva, vložená do . ~S, s odchylkami tam uvedenými.

Kterúžto smlúvu s pilností jsme rozjímali a

uvažovali. I uznavše to, že nám a klášteru naše-

mu i tudíž lidem našim ddiným hrušovanským

touž smlúvú se nic neujímá a že skrze ty pány

pátely vydané lidé naši ddiní spravedliv i

slušn sou opateni, a protož my svrchupsaní,

knz Václav opat a Jiík pevor i všecek konvent

kláštera ždárského, jakožto páni ddiní tejž vsi

Hrušovan k tomu ke všemu, tak jakž táž smlúva

mezi nimi uinná slovo od slova zní a ve všech

svých artykulích okazuje, povolení sz'é dali sme
a tímto listem dáváme, aby se tomu všemu, po-

kudž táž smlúva mezi nimi nahoe svdí a zaví-

rá, dosti stalo i také na budúcí asy držáno a

zachováno bylo. Též k tomu povolení své dává-

me, aby ta smlúva ve deky zemské vložena byla

bez pekážky naší. Tomu na svdomí a lepší ji-

stotu my svrchupsaní, opat a konvent, peeti na-

še pivsiti sme dali k tomuto listu, jenž jest dán

a psán na kláštee ždárském v pondlí po sva-

tém Václave [2. íjna 1542], léta od narození

Syna Božího MVcoXLII poítajíc.

Potvrzení Jich Mtí knížat minsterberských

a pánuov z Kunstátu smlouvy svrchupsané.

154. My, Joachym, Jindich. Hanuš, Jií, z bo-

ží milosti knížata minstrberská v Slezi, olešnická

a hrabata kladeká, páni z Kunstátu a z Podbrad,

Jan Zajíma z Kunstátu a z Jevišovic na Taví-

kovicích, najvyší sudí markrabství moravského,

Smil, Zykmund, Vilím a Jindich, bratí vlastní

Kunové z Kunstátu a na kláštee Smilhajm.

Sezema Zajíma z Kunstátu a na Jevišozicícli.

Jindich Zajíma z Kunstátu a z Jevišovic, Bo-

ek Kuna z Kunstátu a na Lukov, i na míst

pana Sjnila, pana Jana, pana eka, bratí svých

mladších nedílných, oznamujem tímto listem,

kdež ten nebo touce slyšán bude, že jest ped
nás pedložena smlúva peetmi zapeetná, kteráž

se stala s povolením velebného knze Václava

opata i všeho konventu kláštera ždárského jakož-

to pánuov ddiných ' vsi Hrušovan, blíž Židlo- f.49v.

chovic ležící, mezi urozenými pány. panem Jin-

dichem, panem Vladislavem, bratími vlastními

Mezeíckými z Lomnice, s jedné a panem Janem

z Pernštajfnja a na Helfnštajn etc. s strany

druhé, kterážto smlúva mezi nimi uinná slovo

od slova takto zní a v sob zavírá:

Následuje na této stran a na f. 50 (viz u I. 78. 1.50

pozn. 2
) na str. 205) smlouva, vložená do . ~8. (a také

153.), s odchylkami tam lít

:
) Nebo pedložka s splynula s následujícím s.
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A protož, ponvadi sme nic toho neuznali a

. tu co služby Pána Bon

mohúciho k újm býti jmlo a nadáni pedkuov

našich k témuž klášteru, k tomu ke všemu, tak

jak/. tá>. smlúva mezi nimi slo> 1 slova zni.

áme, aby se

ilúva mezi nimi naho-

na budúcí asy trvali-

k tomu povolujera, aby sob mohli

a moc mli svrchupsanú smlúvu ve deky zem-

ské \ našich pekážek i ddicuov na-

šich, však tak a nejina, než jak lisí tento náš.

svrchupsaných knížat a pánuov z ECunstátu a

lbrad, ukazuje a zavírá. Tomu na svdomí

my. svrchupsaní
1
) kní: ita a pani z Kunstátu,

vlastni s naším jistým vdomím roz

kázali sme k tomuto našemu potvrzení pivsiti.

Jenž jest dán a psán v mst Brn v nedli den

Alžbty [iq. listopadu T542], léta Pán
IMV^XLII poítajíce.

Vklad vsi Dolního Vranína.

I. Mikuláš Prusinovský z Víková i s erby

svými Václavovi Chroustenskému z Malovar a

erbóm jeho své vlastní zboží a ddieství, tvrz

pustu, dvuor a ves Dolní Vranín. se všemi lid-

mi osedlými i neosedlými, s rybníky, s rybu i

-

šemi, potoky, s vodami tekutými i netekutými.

s struhami, s lesy, s háji, s chrastinami, po-

rostlinami. s lukami, s pastvami, s rolími oranými i

neoranými, s platy, s ouroky, s poplatky, s inže-

mi, s robotami, s kurmi, s horami, s doly, s ho-

ny, s lovy. s ižbami, s mezemi, s hranicemi i se

všemi oužitky a požitky, kterýmiž by jmény

mohly jmenovány býti, i se vším píslušenstvím,

právem, panstvím, což k tomu zboží píslušelo

a písluší, tak jakž to zboží všecko od staro-

dávna v svých hranicích vymezeno jest, a tak,

jakž toho nebožtík Hrza Pinta ze RtUovic")

v držení a užívaní a já po nm byl, nic sob ani

erbóm svým neb potomkem práva, žádného

panství ani kterého vlastenství nepozuostavujíc

ani zachovávajíc, než to všecko vkládám a vpi-

suji ve deky zemské k jeho vlastnímu jmní, dr-

žení a ddinému užívaní.

Potvrzení krále JMti vsi Mutnic.

156. My Ferdynand, z boží milosti ímský
král, po všecky asy rozmnožitel íše a uherský,

eský-, dalmacký, charvatský etc. král, infant

v Hyšpaný, arcikníže rakouské a markrabie mo-
ravské, lucemburské a slezské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem. že

sme jménem urozených, Jana s Lipého na Krum-
najvyšiho maršálka království eského,

Jana staršího z Va[r]tmberka a na Strakonicích,

najvyšího mistra pevorství eského, a Mikulá-

še, pevora domu u Matky Bosi na Újezde u

mostu pražského zákona svatého Jana Jerozo

limtjtánského,') a na mistr vieho toho zákonu

svrchupsaného, vrných našich milých, prošeni,

abychom jim tej smlúvy, která jesi mezi nimi

skrze urozeného Jana z Pemštajna na Helfn-

štajn*) vrného našeho milého, o ves, jménem
Mutnice, s tvrzí, uinna, potvrditi ráili, kte

mima slovo od slova t.ikto zní a ukazuje:

Léta Pán IM\ XX.Wll", v pondlí den

Nového léta //. ledna T537] na Pardubicích stala

se jest smlúva a trh celý, dokonalý mnú Janem
z Pemštajna a na 1 lelfnštajn mezi urozenými

pány, panem Janem z Lipho a na Krumlov,

najvyším maršálkem království eského a naj-

vyším komorníkem markrabství moravského, s

strany jedné a panem Janem z Vartmberka a na

Strakonicích, najvyším mistrem zákoutí rytieu-

jícého svatého Jana, ktitele božího, posvátného

domu špitále Jerozolymitánského') po echách,

po Morav, po Slezi, po Polsku, po Rakousích,

Štyrsku, Korytanech i po Karnyoli, a knzem
Mikulášem, pevorem domu 11 Matky Boži na

Uujezd u mostu pruského, zákona svatého Ja-

na Jerozolimitánského. i vším konventem a bra-

tími zákona svrchupsaného s strany druhé, a to

taková a takový: Jakož naped psaný pan Jan

z Lipého drží po pedsích svých ves Mutnice
s tvrzí aneb s tvrziskem, s dvorem, s poplužím,

na kterémž sou se již lidé zvosazovali, s rolí orá-

nu i neoranú. s pustotinami, s vinohrady, s lid-

mi platnými i neplatnými, s inžemi, s ouroky,

s ospy, s rybníky, s rybnišemi, s mlejny, s mlý-

nišemi, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

s ekami tekutými i stojatými, s lesy, s háji,

s chrastinami, s oudolmi, s pahrbky, s oužitky

i se všemi požitky, kterýmiž se koli jmény mohu
jmenovati, s mezemi, s hranicemi, jakož ta svr-

chupsaná ves Mutnice v svých mezech a hra-

nicech od staradávna záleží a jest vysazena, i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

tak jakž jest ta ves zastavena od nkdy duostoj-

ného u Bože otce a pána, pana Jošta, biskupa

vratislavského a najvyšího mistra téhož zákona

v království eském i v jiných zemích k tomu

zákonu strakonickému náležících, urozenému a

statenému rytíi, panu Mikulášovi Bystici

z Ojnic a z Kromíže, a urozenému vládyce.

panu Janovi Bystici z Ojnic, ve tinácti stech

*) í jest opraveno touž rukou z á, nebo naopak, á z í.

s
) V orig. Zertišovic.

s
) Druhé o jest opraveno touž rukou z y.

•) V orig. Helfnštajna.

6
) Druhé o jest opraveno touž rukou z y.
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zlatých uherských dobrých, na rázu i váze spra-

vedlivých, tak jakž ten list zástavní to všecko

v sob šíe ukazuje a zavírá, a též sou k tomu

svrchupsaný pan Jan Strakonický s konventem

svým doprodali i kostelní podací, nic tu sob ne-

pozastavujíce na tej vsi naped psané i s jejím

píslušenstvím ani budúcím svým kterého pan-

stvi aneb které vlastenství, kdež pak takto sou

skrze mne, naped psaného Jana z Pernštajna,

smluveni: ponvadž ves Mutnice s tím se vším

píslušenstvím od dávních asuov od zákona to-

ho odešla jest a od prvních mistr v zástavu uve-

dena a také k strakonickému panství ani k tomu

zákonu nikdež nepíleží, aby svrchupsaný pan

Jan z Lipého k tej první šumme, totiž ke XIll c

zl. uherským, kteréž v zápisu na tej vsi jiná,

tak jakž list biskupa Jošta ukazuje, tisíc zlatých

uherských na zlaté tomu konventu a zákonu do-

dal a panu Janovi Strakonickému jakožto mistru

najvyšímu toho zákona v moc je
1
) položil, a to,

f. 51 když by
]
koli král JMt. pán náš najmilostivjší,

své povolení k tomu dáti ráil, a naped psaný

pan Jan Strakonický s konventem svým aby je na

dobré toho zákona obrátili. A pan Jan Strako-

nický i s konventem svým pi králi JMti to jed-

nati mají, aby JMKská k takové smlúv povo-

lení své dáti ráil a toho majestátem svým po-

tvrditi, aby ta smlúva do desk zemských v mar-

krabství moravském, když by odevené byly

v mst Brn, vjíti mohla. A ten majestát vyjed-

nati mají konen mezi tímto asem a postem a

vyjednajíc mají jej naped psanému panu Janovi

z Lipého v moc jeho dáti a položiti. Pakli by do

toho asu toho majestátu na králi JMti nevyjed-

nali, ale jakž král JMt do království eského

na hrad prasky pijíti ráí, tehdy ten majestát

vyjednati mají. Toho pro budúcí pamt já Jan

z Pernštajna peet svú vlastní k tejto smlúv pi-

vsiti sem dal a každé stran jednu v jednostaj-

ná slova napsánu sem dal a já Jan z Lipého,

najvyší maršálek království eského, peet svú

vlastní a my Jan z Vartmberka. najvyší mistr

pevorství eského, peet naši, kteréž pi zákon
užíváme, též také pevor a konvent peet svú

podlé naped psaného pana Jana z Pernštajna

jakožto smlúvího také pro jisté toho zdržen!

pivsiti sme dali. Stalo se léta a dne svrchu-

psaného.

Protož my, k jejich prosb naklonni jsouce

a znajíc dobré i užitené obojí strany bejti i
2

)

na to vzhlédše, že již dotené j zákon svatého Ja-

na zvláštních užitkuov z tejž vsi a gruntuov jme-

novaných nejml, s dobrým rozmyslem, naším

jistým vdomím, mocí královskú v echách a

jakožto markrabie moravský taková smlúvu ve

všem jejím3
) znní, položení, v punktích, klau-

zulech a artykulích stvrzujem a upevujem, však

na ten zpsob, aby nadepsaný najvyší mistr

strakonický za ten tisíc zlatých v echách jiný

statek koupil a skrze to témuž zákonu užitek pi-

vedl. A když se tak stane, tehdy tomu chcem,

aby vejše psaná smlúva od nás a budúcích na-

šich, králuov eských a markrabí moravských.

i jiných všech lidí všeliké pekážky neporušite-

dln držána a zachována byla nyní i na budúcí

asy, pikazujíce pi tom hajtmanu, najvyším

komorníku a sudímu desk zemských markrab-

ství moravského, když koliv od svrchupsaných

Jana z Lipého aneb Jana staršího z Vartmberka

a Mikuláše pevora požádáni budete, abyste ten-

to list náš i s tou smlúvou ve deky zemské vlo-

žili a vepsati rozkázali beze vší odpornosti, ji-

nae neiníc. Dán na hrad pražském ve tvrtek

ped slavným hodem Seslání Ducha svatého

[ij. kvtna 1537I, léta božího IMVXXXN II

a království našich ímského VIL a jiných XI.

Ferdynandus.

Joannes Pflugk de Rabnsstayn,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Jiík Zabka etc.

Poslové tohoto listu ke dekám od pana hajtma-

na dáni sou pan Vilím Kuna z Kunstátu, pan

Jiík Žabka z Limberku etc.

List mocný královský. í.51v.

157. My Ferdynand, z boží milosti eský,

uherský, dalmacký. charvatský etc. král, infant

v Hyšpaný, arcikníže rakouské, markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem,

že sme prošeni od slovutného Jaroslava Racka

z Mrdic na i' hercích, vrného našeho milého,

abychom jemu list náš mocný dáti a toho povoliti

ráili, na kterýž by o všem a všelijakém statku

svém zízení uiniti mohl. K jehožto slušné

prosb naklonni súce, s dobrým rozmyslem a

naším jistým vdomím, mocí královskú v e-
chách a jakožto markrabie moravský k tomu

sme s-volili a tímto listem svolujeme, povolení

naše k tomu jisté dávajíce tak, aby již psaný Ja-

roslav všecek statek svuoj movitý i nemovitý.

ddiný, na hotových penzích aneb zápisný,

kterýž má aneb ješt jmíti bude, mohl a moc ml
dáti, odkázati, poruiti aneb zapsati spolen

aneb rozdíln za zdravého života aneb na smrte-

dlné posteli, komuž se jemu kolivk zdáti a líbiti

bude, krom duochovních osob, a také aby mohl

') Pvodn bylo napsáno zkratkou jeho, ale o jest

opraveno touž rukou v následující p.

5
) Touš rukou nad ádkem.
a) Za tím nepetržené slovo jejím.
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porvu < >e jemu

zdáti a líbiti bude, .1 t.. bez naší, budúcich na-

šich, králuox eských a markrabí moravských,

1 jiných všech lidi všelijaké pekážky. Kfe

dání a odkázaní, porueni, zapsání .meh p

níkuov zdlání statku svrchupsaného Jaroslava

naped doteno jest,

cheme, abj tolik pevnosti jmlo, j;ik« >

l.\ to on, faroslav, dskami zemskými zapsal,

J a utvrdil, pikazujíce hajtmanóm,1
) naj-

komorníku a sudímu markrabství mora\

ského, nynjším i budúcim, vrným našim milým.

abyste, kdy; kolivk od téhož Jaroslava neb od

poruníkuov jeho požádáni budete, lisí tento náš

mské vložiti a vepsati rozkázali bez

zmatku a všelijaké odpornosti. Tomu na sv
doiní peet naši královskú k listu tomuto rozká-

zali sme pivsiti. Dán v Brn ve tvrtek po ne-

dli postní, jenž slov ludica [22. bezna i^~'~/,

léta božího 1MV"'\XYH" a království našich

ho a uherského prvního.

Ferdinandus.

Vidit Adam. cancellanu-

regni, manu propria.

Poslové tohoto listu ke dekám dáni jsou od pa-

na hajtmana pan Jan z Kounic etc. a pan Jiík

Žabka z Limberku etc.

Poruenstvie Jaroslava Racka z Mrdic.

158. Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice

amen. Já Jaroslav Racek z Mrdic a na Uheri-

cích, znamenajíc bh života lidského krátký a ne-

jistý a vdouc, že nic jišího nad smrt není, avšak

hodina smrti nejistá jest, nechtíc, aby po mé
smrti mezi páteli mejmi, kteíž by po mé smrti

pátelé moji bejti se pravili a za živnosti mé mne
v potebách mých opustili, aby jaká ruoznice

mezi nimi bejti mla o statek, kterého mi Pán

Buoh z milosti své popíti ráil, pro uvarování

tch zmatkuov uinil sem a tímto listem iním
kšaft a mocné poruenství, tak jakož mám list

mocný od najjasnjšího knížete a pána, pana

Ferdynanda, ímského, uherského, eského etc.

krále, markrabie moravského, pána mého mi-

lostivého, abych mohl statek svuoj všecek ddi-
ný i zástavný, jakýž koli mám aneb jmíti budu,

pozemský aneb na penzích, poruiti, dáti za

zdravého života neb na smrtedlné posteli, komuž
by mi se zdálo a líbilo, jakož ten list mocný
JKMti, mn daný. to všecko v sob šíe a svtlej i

ukazuje a zavírá, kdež já na ten list mocný tento

kšaft a poruenství, jsa pi zdraví a pamti

dobré, o statku svém, kterýž mám, poruenství

iním. Najpnié O dlusich svých, které/ sem komu
dlužen a což sem zpamatovati mohl. porouím,

aby z statku mého zaplaceny podle cedule pod

sekretem mým byly. IV/ také eledi mé. což bych

komu povinoval byl a spravedliv se našlo, abj

se zaplatilo, [tem, COŽ komu tímto kšaftem mým
porouím a dávám. ab\ to od poruhíka mého
\ roce poád zbhlém, jestli by mne Pán Buoh
smrti uchovati neráil, vyplnno a dáno bylo lak.

ab) |>" smrti žádný o mn zle nemluvil, ltem po-

rouím a dávám z statku mého Jaroslavovi s Se~

-vjíMc -'i, ujci svému, dv st zlatých na minci obec

n berné, ltem Ondejovi z Zákovic, služebníku

a kmotru svému, za služby jeho porouím XX
zl. na minci, ltem Vakovi Flaškoví porou-

ím XII zl. ltem Vakovi Studénkovi porou-

ím X zl. ltem Erkulešovi, synu svému,

kteréhos sem s Mandou pnl, když by jemu Pán

Buoh k letóm jeho rozumným pijíti dáti ráil,

aby jemu dáno bylo od pana Znaty z Víková
z statku mého tyi sta zlatých na minci. A toho

všeho, což sem komu poruil, i synu svému, z stat-

ku svého, mocného poruníka a pravého nápad-

níka pede všemi páteli svejmi dlám urozené-

ho a stateného rytíe, pana Znatu z Víková na

ejkovicích, když by mne Pán Buoh s s tohoto

svta povolati ráil, aby týž pan Znata z Víková,

švagr muoj milý, [v]') všecek statek po mn zuo-

stalý, v tvrz a ves Uherice a ves pustil Lhotu

se vším jejich píslušenstvím, v svršky i v to ve

všecko, což by po mé smrti zuostalo, mocn a

beze všech pekážek se uvázal a k ruce své to ujal

a užíval bez pekážky pátel mých i všech jiných

na asy budúcí, a tak podlé tohoto kšaftu a po-

ruenství a poslední vuole mé, jakž se svrchu

píše, aby se zachoval. Toho na svdomí a potvr-

zení všech vcí v tomto poruenství napsaných

peet svú vlastní k tomuto poruenství pivsiti

sem s svejm jistým vdomím kázal a pro širší

toho vdomost I piprosil sem urozených pánuov, f.52v.

pana Jana a pana Petra z Kounic a na Slavkov,

a urozeného a stateného rytíe, pana Vilíma

z Yíckova a na Cimburku, najvyšího hofrych-

týe markrabství moravského, a urozených vlá-

dyk, pana Filipa Pacáka z Palavic a na Koját-

kách, pana Záviši Prusinovského z Víková, pa-

na Mikuláše Mince z Žarušic a na Tšanech, že

sou k tomuto poruenství peeti své podlé mé
pivsiti dali, sob a erbóm svým bez škody.

Jenž jest dán a psán na Uhericích v sobotu ped
svatým Vítem //?. ervna 1543J, léta Pán
IMVcoXLV° poítajíce.

') Tak v orig. místo hajtmanu.
5
) V orig. Sezenic.

3
) Sebo pedložka v splynula s následujícím v.
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L159. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána tisícého ptistého tyitcátého šestého, pi

asu tetí nedle po velikonoci [ij. kvtna 1546]

v mst Brn držán jest soud zemský skrze uro-

zený pány, pana Václava z Ludanic na Chropyni,

hajtmana, pana Jana z Žerotína na Strážnici,

najvyšího komorníka, pana Jana Zajímae

z Kunstátu [a] z Jevišovic na Tavíkovicích, naj-

vyšího sudího markrabství moravského, a uroze-

ného vládyku Matiá.še z Hartunkova, místo

držící najvyšího písaství téhož markrabství: na

kterémž sou sedli urození páni : pan Vilím Ku-

na z Kunstátu na Hrádku, pan Jan Jetich z Bos-

kovic na Tebíi, pan Jaroslav z Doubravice na

Vokarci, pan Václav mladší z Lichtnburka na

Bítov, pan Zdenk z Valdštajna na Brtnici, pan

Znata z Lomnice na Námši, pan Hynek Bilík

z Kornic na Veselí, pan Jan Šiška z Kounic na

Slavkov, pan Jindich Beznický z Náchoda na

Dunajovicích; a z rytístva: Vilím z Víková na

Cimburku, najvyší hofrychtý, Petr Pražma
z Bílkova na Leštné, Oldich Pepický z Rychm-
berka na Pozoicích a Jan Zahrádecký z Zahrá-

dek na Hobzí.

Vklad vna Ann z Hofkyrchu.

160. Václav mladší z Lichtmberka Ann z Hof-
kyrchu, manželce své vlastní, ku pravému jejímu

vtrnému právu na msteku Blížkovicích se vším

jeho píslušenstvím puol tetího tisíce zlatých

rajnských, za I zl. LX krajcar poítajíc, ve

deky zemské vkládá a vpisuje a píjemím toho

vna sám sebe iní vším statkem svým, kterýž

má aneb jmíti bude.

f. 53 Nauení panu komorníkovi dané o vklad 1

)

Dorot ze Mstnic.

161. Ponvadž nález panský mezi touš Dorotou

a Jindichem starším Jankovským z Vlašim na

míst bratí a strajc jeho nedílných ukazuje,

jakož jest Hynek Jankovský všecko právo i vrch'

nost panství od nebožtíka pana Jana z Lipého,

najvyšího maršálka králoz^ství eského, kteréž jest

ml na dom v Hosteradicích, na vsi Skalici

s dvorem, na dvoe v Lešanovicích, koupil a tudy

manství v ddicství pivedl, což jemu, Jankovské-

mu, ve deky zemské vešlo, to aby Jindich na

míst bratí a strajc svých z desk vymazal, jakž

nález ukazuje, a Dorot ve dsky zemské na míst
bratí a strajc S7'ýc1i vložil. Relatores: pan Vi-

lím Kuna z Kunstátu, pan Jan z Kounic, a z vlá-

dyk Vilím z Víková, najvyší hofrychtý.

Vklad vsi Vesce.

162. My Jan. Petr, bratí vlastní z Kounic. i

na míst Kristofa z Boskovic i s svými erby

Joachymovi a Zacharyášovi, bratím vlastním

z Hradce a na Hradci, erbóm jich od sebe i od

erbuov našich své vlastní ddiné zboží, totižto

ves Vesce s jejím píslušenstvím i panstvím, s le-

sy, s háji, s chrastinami, potoky, s rybnišemi,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s mezemi,

s hranicemi i s tím se vším, jakž sme to sami

drželi, užívali, nic sob tu ani erbóm svým prá-

va, panství ani kterého vlastenství nezachováva-

jíc ani pozastavujíc, než to všecko ddieství fk]

jmní, k ddinému držení, užívaní ve deky zem-

ské vkládáme a vpisujeme. 2

)

Piddní Vesce.

165. Léta Pán IMVCXLV°
J v stedu po sva-

tých Fabiánu a Sebestiánu /<?/. ledna 1545] stal

jest se odhad na statku Jindicha Vencelíka

z Vrchoviš i na míst jiných bratí jeho, synuov
nebožtíka3

) Petra Vencelíka, na vsi Vesci skrze

urozeného pána, pana Jana Zajímae z Kunstátu

a z Jevišovic na Tavíkovicích, najvyšího sudího

markrabství moravského, a urozeného vládyku

Matyáše z Hartunkova. místo držící najvyšího

písaství téhož markrabství, pi pítomnosti uro-

zených vládyk, Matouše z Obrvan na míst
Václava z Hodic, komorníka, a Jana Herulta

z Herultic, sudího práva menšího zemského.

Item. Na díl pana Kristofa z Boskovic na lidech

duole psaných jest odhádáno: item Matj Mastek,

drží rolí I72 tvrti, dává o sv. Jií XV í,
r r.

I72 d., o sv. Václave též, slepice ti. Item Jakub

Kuba, drží rolí VI., tvrti a podsedek, dává o sv.

Jií XXII gr., o sv. Václave též, slepic VI. Item

Jan Vách, drž! rolí III tvrti, dává o sv. Jií

XXVIIII gr. II d., o sv. Václave též, slepic VI

Item Jan Jír, drží rolí PA. tvrti, dává o sv.

Jií XV gr. IV2 d., o sv. Václave též, slepice III.

Item obec dávají platu roního XI gr. a ti sle-

pice; z toho se má dávati panu Kryštofovi o sv.

Jií 117. gr. IIVi d., o sv. Václave též.

Item na lidech duole psaných panu Janovi f.53v.

Siškovi z Kounic na díl jeho jest odhádáno: item

Jan Smíšk, drží rolí I72 tvrti, dává o sv. Jií

XV gr. I72 d., o sv. Václave též. slepicí III. Item

Mareš, drží rolí I72 tvrti, dává o sv. Jií XV
gr. I72 d., o sv. Václave též, slepice III. Item

Bárta Hynek, drží rolí III tvrti, dává o sv.

Jií XXVI gr. IV2 d., o sv. Václave též, slepice

*) Tímto slovem se v originále koní nadpis.

*) Na okraji, proti prvnímu ádku zápisu., jest napsáno

písmeno B i dvojtekou a krátkou vlnovkou, jako zname-
ní, že tento zápis náleží za následující.

3) V orig. nehožtíka. X jest opraveno totiž rukou

z písmene j
"' pvodn napsaném slov jeho, ale h zstalo

neopraveno.
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lil. han Vit, drží ">li l tvrti, dává o sv.

lín X\ gr. [V, d., o sv. Václave též, slepice lil

[tem Prokeš Prcha, drží roli i , tvrti, dává o

s> . | ií, \\ . o sv. Václave téi . slepi< i 1

[tem na lidech duole psaných panu Petrovi

. na díl jeho jest odhádáno item

Prokeš Prcha má dáti k dílu téhož pana Petra

slepice 11. [tem Vank, drží podsedek, dává o

-\ . Jií VIIVj gr., " sv. Václave též, slepice lil

[tem Ondra Jan, drží roli 1'
, tvrti, dává o sv.

hii XV .141'. Vd.,0 Václave té/., slepice III.

[tem Matouš, rychtá, drží roli '

, lanu. dává o

sv. Jií W gr. I

i
d., •• sv. Václave též, slepice

111. Item Matj Mejda, drží 7, lánu rolí, dává

.. sv. Jií XVIII gr. V d., " -v. Václave též. sle-

pice III. Item Jan Jan starší, drží rolí 7,. lánu,

dává o sv. Jií XVII] gr. V (1.. o sv. Václave

epice III. Obec dávají platu roního XI gr.

eských, slepice III: z toho mají dávati na díl

pana 1 lnic o sv. Jií [IV, gr. I d., o S'\

Václave též, slepice III.

Summa platu penžitého roního všeho /. tejž

vsi

Vesce VIIIV, kopy gr. 11 d.

Summa slepic . . . LI.

Léta Pán IMWXLY, v stedu den Svatého

Václava penesení /./. bezna 1545] na díl a na

lidech ve vsi Vesci podlé odhádauí Kristofovi

z Boskovic, Janovi Šiškoví z K on nic. Petrovi

ŠiJkovi též z Kounic stalo a vykonalo se pid-
dní skrze urozený pány, pana Jaroslava z Dou-

bravice na místé pana Jana z Zerotína, najvyšího

komorníka, pana Jana Zajímae z Kunstátu,

z Jevišovic, najvyšího sudího markrabství mo-

ravského, a urozeného vládyky Matyáše z Har-

tunkova, místo držícího najvyšího písaství téhož

markrabství, pi pítomnosti urozených vládyk,

Václava z Hodic, komorníka, Jana Herulta z He-

rultic, sudího menšího práva.

MeSován a na okraji na f. 53 i na 53 v. Jan z Zerotí-

f. 53 jest na okraji, proti nadpisu tohoto ísla, na-

psáno písmeno A s dvojtekou a krátkou vlnovkou, jako

znamení, Se zápis náleží ped íslo pedcházející.

Vklad Batelova.

164. Jindich a Karel Radkovci, bratí vlastní

a nedílní z Mirovic, i s erby svými své vlastní

zboží a ddieství, tvrz Batelov s dvorem, í m-
stekem, s pivovarem, s mlejnem, s majtem,

s kostelním podacím k témuž msteku, ves Švá-

bov, ves Lovtín, ves Splov, s jich se vším pí-

slušenstvím, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy,

s háji. s chrastinami, s lovy, s hony, s ižbami,

s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s užitky i se všemi poplatky,

9 rybníky, s rybnišemi, s potok] tekutými i ne

tekutými i se vším plným právem, panstvím, pí-

slušenstvím, jak;- ta zboží svrchupsaná v svých

mezech, v každé i v každé zvlášt, záleží a v hra-

nicích sou vymezena, nic tu sob, erbóm svým

ani budúcím potomkóm práva, panství ani vla-

Stenství nepozstavujem ani zachovávaje,') tak

jakž sme to sami drželi a užívali, ku pravému

ddieství, svobodné, nezávadné, Augustinovi

Macko 1 ova a erbóm jeho ve deky zemské .

vkládáme a vpisujeme ku pravému jeho ddiné
mu držení a vlastnímu požívaní, a jestliže by

svrchupsané zboží na všem ucho na díle nám,

erbóm, budúcím potomkóm našim kde ve dekách

zemských svdilo, to tímto vkladem moíme a je

v nic obracjeme.

Vklad vsi Mikulovic. -5á

165. Jiík eloud z Pálovic i s erby svými

Trystramovi Hostákovskému z Arklebic a erlxjm

jeho od sebe i od erbuov svých své vlastní zboží

a ddieství, žádnému nezávadné, totižto dvuor a

ves Mikulovice s rybníky, s rybnišemi, s potoky,

s potoinami, s vodami tekutými i netekutými,

stojatými, s platy i poplatky, S slepicemi, s vajci,

s robotami i s lukami, s ddinami, s lidmi plat-

nými i neplatnými, se vším celým právem, pan-

stvím a píslušenstvím i se vší a všelijaká zvuolí,

tak jakž v svých mezech a hranicích to svrchu-

psané zboží a ddieství vymeno a vyhranieno

jest od starodávna a jak sem to sám držel a uží-

val, nic sob tu ani erbóm svým a budúcím po-

tomkóm na tom na všem jmenovaném statku

žádného práva, panství, ddieství ani vlastenství

nevymieuje ani pozuostavuje, než to všecko

svrchupsané zboží, jmní k ddinému držení,

užívaní ve deky zemské vkládám a vpisuji, a což

mi na tom zboží ve dekách svdí, to tímto vkla-

dem všecko moím a v nive obracuji nyní i na

asy budúcí.

Vklad vsi ížova.

166. Augustýn Macek z ížova i s svými erby

a budúcími potomky Petrovi Smilaurovi, méše-

nínit jihlavskému, a jeho erbóm své vlastní zbo-

ží a ddieství, svobodné a žádnému nezávadné,

ves ížov i s dvorem, poplužím, ves Malú Ce-

rekvika, ves Popice, se vším plným panstvím a

píslušenstvím, což k tm všem písluší, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, pastvami, s pastviše-

mi, s potoky, s vodami tekutými i netekutými.

s mlýny, s mlýnišemi, s lidmi platnými i ne-

platnými, s platy, s poplatky, s lesy, s horami,

s doly, s háji, s chrastinami, s lovy, s hony, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s robotami, s užit-

ky i se všemi poplatky, s rybníky, s rybnišemi

i se vším plným právem, panstvím a píslušen-

') Tak v originále.
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stvím, jakž to zboží svrchupsané v svých mezech,

hranicích vymezeno jest, nic tu sob, erbóm

svým ani budúcím potomkóm práva, panství ani

vlastenství nepozuostavuje ani zachovávaje, tak

jakž sem to sám držel a požíval, než to všecko

nadepsanému Petrovi, erbóm, budúcím potom-

kóm jeho ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku

právu, jeho ddinému držení a vlastnímu poží-

vaní, a jestliže by svrchupsané zboží na všem

nebo na díle mn, erbóm, budúcím potomkóm
mým kde ve dekách zemských svdilo, to tímto

vkladem moím a v nic obracuji.

f.54v. Smlouva mezi Kartousy a Brany o rybníek,

z kteréhož vodu vedou do msta Brna.

Í67. Léta od narození Syna Božího, Pána a

Spasitele našeho, IMVC0XLIIII,° ten tvrtek po

svatém Martin 1

) [13. listopadu 1344] námi, Ja-

nem z Kounic a na Slavkov, Janem Zdánským

z Zástizl ) na Buchlov, stal se jest trh celý a

dokonalý mezi duostojným a velebným knzem
Martinem Peerem pryorem, knzem Hugou vi-

káem i na míst všeho konventu kláštera kar-

touskho, v Nové Vsi blíž Brna ležícího 3
), s jedné

a slovutnými panem*) purgjnisfrem a radou*) na

míst vší obce msta Brna s strany druhé, a to

takový, že svrchu dotený knz Martin i s kon-

ventem svým s povolením duostojného knze
Pavla, vizytátora11

) zákona kartouského a priora

kláštera olomúckého, prodali sou a mocí listu to-

hoto prodávají rybníek svuoj, kterýž slov Gaz-

perk, blízko od kláštera ležící, i s prameny, z kte-

rýchž se voda prejšv) a do téhož rybníka tee,

tak a s tím vším právem, jakž sou jeho sami

v držení a užívaní oni i pedkové jich od staro-

dávna byli, slovutným panu purgmistru a rad i

vší obci msta Brna, nynjším i budúcím, aby

oni, Brané, moc a vuoli s tejmž rybníkem mli
initi, což by chtli, jako s svým vlastním bez

jich, Kartousuov, a potomkuov9

) jich všech a

všelijakých pekážek, a to jmenovit za summu
sto tidceti ti zlaté,

9

) jeden zlatý po XXX gr.
10

)

a 1 gr. po VII d. bílých poítajíc: kterúžto

summu. tak jakž se oznamuje, od téhož purg-

mistra a rady msta Brna sme my, Kartousové,

V . 168. Martina. Oznaení ..V . 168." se rozumí u

všech dalších poznámek mimo 3
1 a 13

1.

=
) Vynecháno.
3
) ležícého.

*) Vynecháno.
5
) rad.

°) visitátora.

7
) pejší.

s
) V orig. potomkóm.

9
) XXXIII zl.

10
) Za tím eských.

docela zouplna pijali, abychom sob na mí

hož rybníka svrchu položeného ku pohodlí klá-

štera našeho jiný v míst nám píležitém udlati

mohli. A ponvadž pak oni, Brané. asto jmeno-
vaní,

11
) rybníek Gazperk i s tmi prameny, kte-

íž v nm sou a kteíž do nho tekou, najvíce pro

tu píinu jsou'-') koupili, aby z nhu vodu do
msta jich Brna ku pohodlí všem obyvatelóm

brnnským (ponvadž v tom s strany vody veliký

nedostatek |vj as vohuov sou shledali) 13
) vedli,

a oni, Kartousové, majíce tolikéž duom svuoj

v Brn a pohodlí nemalá, kteráž jsou") od téhož

msta pedkóm jich i jim tolikéž inna, sob
rozvažujíce, i to, že v as války a nepokoje, kte-

réž Pán Buoh zachovati ráí, tolikéž jim, Kar-

tousóm. ta voda k oužitku15
) by býti mohla, po-

nvadž své útoiše do msta mají, k tomu sou

povolili a za summu nahoe oznámenu k tomu

piprodali, aby oni, Brané, tu vodu z téhož ryb-

níka mohli vésti do msta pes grunty kartou-

ské, pes louku jich, kteráž leží mezi rybníkem

jich velikým a rolími19
) vymezenými, též bez

pekážky jich, Kartousuov,17
) nynjších i budú-

cích, též jiných lidí všech a všelijakých. A jestliže

by pi témž rybníku oni, Brané, co dlati, sta-

vti aneb opravovati chtli, tehdy budou moci tu

pi témž rybníku18
) Gazperku na gruntích19

)

kartottských zemi a kámen sob moci bráti, a oni.

Kartousové, ani kdo jiný toho jim hájiti nemají.

Kdež pak obojí strany, tak jakž se nahoe píše,

podlé toho trhu se k sob zachovati mají a pi
JMKské etc. toho obojí hledati, aby k tomuto

trhu JMKská své milostivé povolení a potvrzení

dáti ráil, a když by se to stalo, tehdy oni, Kar-

tousové, povinni budou a mají ' jim, Branóm
ten trh, jakž se nahoe oznamuje, ve deky zem-

ské vložiti a dáti vepsati, když by najprvé ke

dekám pijíti mohli, podlé obyeje a ádu mar-

krabství moravského. Toho na potvrzení a pro

lepší jistotu my, svrchupsaní smlouví, peeti naše

a my, knz Martin Peer pryor, knz Hugo viká

na míst všeho konventu kláštera kartouského.

peeti naše pevorskú i konventskú,* ) tolikéž i

my, purgmistr a rada msta Brna, peet naši

mstskou21
) k tomuto listu pivsiti sme dali.

Actum anno, die ut supra.

u
) Toto a další slovo tak v originále, ale v . 168. jme-

novaný rybníek.
15

) sou.

13) V orig. je závorka ai za dalším slovem.

") sou.

15
) V orig. oužitkv, v . 16S. užitku.

16
) rolmi.

") Tímto slovem se v . 168. koní text na f. $5-

18
) vynecháno.

") gruntech.

20
) pevorskou i konventskou.

'-') mstskú.

f.55
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K.s. My Ferdynand, /. bozi milosti ímskj král,

jedq asy rormnožitel íše .< uherský) eský,

dalmatský, charvatskj etc, král. infant v Hyšpa-

ní, arcikníže rakouské, markrabie moravské, lu-

cemburské a slezské kníže a lužickj markrabie

ctc. oznamujera tímto listem všem, V sme o*l

poctivého Martina pevora i na místi konventu

kláštera kartouského v .Verv Vsi blii msta Brna

a opatrných purgmistra a konšeluov jménem vší

.: Brna, vrných našich milých, poníže-

ni- prošeni, abychom jim smlouvy níže psané mi-

lostivi- potvrditi ráili, kterážto smlouva slovo

slova takto zni a v sob zavírá:

f.55v. Následuje na této stran i na f. 55 '•' (vím m . 167.

poxndmku '')> smlouva l. 167. s odchylkami tam uvede-

nými.

K jejichžto pokorné prosb naklonni souce a

znajíce obojí strany užitené býti, svolili sme k

nahoe psané smlouv a jí sme potvrditi ráili

a tímto listem s dobrým rozmyslem, naším jistým

vdomím, mocí královskou v Cechách a jakožto

markrabie moravský ve všem jejím inní, polo-

žení, v punktích, klauzulech a artykulích, jakž

v tento list jest napsána, schvalujem a potvrzu-

jem. chtíce tomu konen, aby táž smlouva od

obojí strany stále a neporušitedln zachována

byla. Protož pikazujeme hajtmanu, najvyšimu

komorníku a sudímu markrabství moravského,

nynjším i budúcim, vrným našim milým, abyste

dotenu smlouvu i s listem tímto, když byste za

to požádáni byli, ve dsky zemské téhož markrab-

ství vložiti a vepsati rozkázali bez zmatkuov a

všelijaké odpornosti, jinae neiníce. Tomu na

svdomí peet naši královskú k listu tomuto pi-

vsiti sme rozkázali. Dán na hrad pražském

v pondlí po svatém Pavlu na víru obrácení

[26. ledna 1545], léta božího IMVcoXLV° a krá-

lovství našich ímského XV. a jiných XVIIII .

Ferdinandus.

Hendricus1

), burgravius Misnensis,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Jiík Zabka. 5

)

f. 56 Smlouva o desátek ve vsi Bílovicích.

169. Léta od narození Syna Božího IMVto

XLIIII , v stedu po svatém Michalu archand-

lu //. íjna 1§44] v mst Brn námi, Janem,

z boží milosti biskupem olomúckým, Václavem

Haugvicem s Biskupic a na Bonzov, Janem

s Kunovic na Brodi Uherském, podkomoím
markrabství moravského, o*) lnem Šiškou

a Kounic mi Slavkov, stala se smlúva*) dobro

volná, cela a dokonalá mezi velebnými, knzem
Mikulášem Chybou1) s Kováova, kanovníkem

kostela Olomúckého a proboštem kostela svatého

retro v Um, knzem Jindichem, knzem On-

dejem Pavlátem, kanovníky kostela Olomúcké-

ho, vyslanými od kapitoly olomúcké, a urozeným

vl.ulykú") Matyášem z Hartunkova ete. mi míst

velebného knze Havla, bratra jeho, kanovníka

téhož kostela Olomúckého, podacího pána fary

hílovské, s jedné a urozeným pánem, panem Ber-

nartem') z Žerotína na Devohosticích i na míst

pana Vilíma, bratra jeku mladšího též z Žerotí-

na, s strany druhé, a to taková: Jakož desátek

obilný na gruntech a rolích vsi Bílovic knzi

Havlovi svrchupsanému, kanovníku kostela Olo-

múckého. ku prebend i budúcim potomkóm jeho

povinn písluší, tak sme svrchupsaní smlouví

med stranami nahoe dotenými narovnali a

smluvili, že ten desátek obilný z týchž gruntuov

a rolí bílovskýcli knz Havel svrchupsaný jakož-

to podací pán též fary bílovské s jistým povole-

ním a vuolí vší kapitoly kostela Olomúckého té-

muž panu Bernartovi z Žerotína i na míst pa-

na Vilíma, bratra jeho, erbóm a budúcim potom-

kóm jich k ddinému držení a užívaní jest pustil

a odvedl, nic sob ani budúcim potomkóm na

témž desátku obilném nepozuostavujíc, a on, pan

Bernart z Žerotína, i se panem Vilímem, bratrem

svým, mají a povinni sou na statku a panství de-

vohostickém se vším jeho píslušenstvím8
) za

týž desátek obilný, kterýž k tejž prebend knze
Havla kanovníka tu v Bílovicích náležel, krom
desátku faráe bílovského, titceti dva zlatá,") po

XXX gr. za I zl. a gr. po VII d. bílých poíta-

jíc,
10

) platu istého odvésti a ukázati tak, aby od

téhož pana Bernarta, pana Vilíma, bratí vlast-

ních z Žerotína, erbuov a budúcích potomkuov

jich, pánuov") a držiteluov statku a panství de-

vohostického, z téhož panství knzi Havlovi vy-

dáván byl, a to rozdíln, na svatý Jií po datum

smlouvy tejto najprvé píší šestnácte zlatých a

na svatý Václav hned potom budoucí též šest-

nácte zlatých, a tak pi tch asích aby ten plat

knzi Havlovi nynjšímu a budúcim potomkóm

jeho, podacím pánuom") fary bílovské, od téhož

pana Bernarta a pana Vilíma, erbuov i budúcích

•) T. j. Jindich z Plavná.
s
) Tento podpis jest v orig. vpravo od podpisu kanclé-

ova.
3
) V . 170. vynecháno. Oznaení „V c. 170." se rozumí

u všech dalších poznámek mimo 4
).

4
) V orig. smlúvou, v . 170. smlouva.

*) Chybu.

6
) vládykou.

7
) Bernhartem.

8
) Tímto slovem se v . 170. koní text na f. 56 v.

») XXXII zl.

,0
) poítajíce.

11
) Toto a další slovo vynecháno.

") pánóm.
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potomkuov jich z již psaného panství devo-
hostického prací a nákladem jich nyní i na budú-

cí asy do kapitoly olomúcké bez odtáhnuv a

všelijakých vymyšlených forteluov dodáván a

spravován byl. A tak sou na ob stran povinni

sob 1

) knz Havel, kanovník svrchupsaný, ten

desátek obilný po gruntech a rolích vsi Bílovic

a pan Bernart z Žerotína i se panem Vilímem,

bratrem svým, tch titceti dva zlatá
5

) platu

istého a stálého na panství devohostickým")

ve deky zemské dáti vložiti a vepsati na náklad

f.56v. obojí
|

strany a též to spolen u JKMti jednati

mají, aby JMKská k tomu své milostivé povolení

a tejto smlouvy potvrzení 4
) dáti ráil. Než což se

podací fary bílovské, kteráž k tejž kanoný od sta-

rodávna a podlé nadání královského písluší, do-

teje, to v své mocnosti pi tej kanoný v celosti,

jakž i prvé bej válo, se zuostavuje. A to sou sob
s obu 5

) stran slíbili ctn, vrn, práv a kesan-
sky zdržeti. Tomu na svdomí a dosti uinní my,

svrchupsaní smlouví, i strany k tejto dobrovolné

smlouv peeti své vlastní pitisknuti a pivsiti

sme rozkázali a jedné každej 6

) stran touž smlú-

vu), v jednostajná slova na pargamen sepsánu,

sme dali. Jenž jest psána a dána léta a dne svr-

chupsaného.

Potvrzení JMKské.
170. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král, infant v Hyšpa-

ný, arcikníže rakouské, markrabie moravské, lu-

cemburské a slezské kníže a lužický markrabie

etc., oznamujem tímto listem všem, že sme pro-

šeni od urozeného Bernarta z Žerotína na De-
vohosticích a Havla, kanovníka kostela Olomúcké-

ho, vrných našich milých, abychom jim smlou-

vy nížeji psané milostiv potvrditi ráili, kteráž-

to smlouva slovo od slova takto v sob zní a za-

vírá:

f.5í Následuje na této stran a na f. S7 (vlz u £• róg. po-

známku *) ) smlouva . 160. s odchylkami tam uvedenými.

K jejichžto, svrchupsaných Bernarta z Žero-

tína a Havla kanovníka, prosb naklonni souce,

s dobrým rozmyslem, naším jistým vdomím.
mocí královská v echách a jakožto markrabie

moravský takovú smlouvu ve všem jejím znní,

položení, v punktích, klauzulech a artykulích

stvrdili sme a tímto listem stvrzujem, schvalujem

a upevujem , kterážto smlouva má od nás a bu-

dúcích králuov eských a markrabí moravských

držána a zachována býti bez perušení nyní i na

budúcí asy, pikazujíce pi tom všem obyvatelóm

a poddaným našim ze všech stavuov markrabství
moravského, nynjším i budúcím, vrným milým,
abyste vejše psaného Bernarta z Žerotína a Havla
kanovníka pi též smlouv a tomto milostivém

potvrzení našem neporušitedln zachovali a pe-
kážek žádných neinili ani komu jinému initi

dopoušeli pod uvarováním nemilosti naší krá-

lovské. Tomu na svdomí peet naši královská k
listu tomuto pivsiti sme rozkázali. Dán na hra-

d
|

pražském v sobotu ped svatým Václavem f.57v.

[26. záí 1345J, léta božího IMVcoXLV a krá-

lovství našich ímského XV.° a jiných XVIIIT.
Ferdinandus.

Henricus9

), burgravius Misnensi>,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Jiík Loxan.
Odpor Brnnských.

171. Purgmistr a rada msta Brna na miste

Anny, sirotka po nebožtíku Martinovi mladším

Hýblovi, nkdy mštnínu brnnském, pozuosta-

lého, tomu vkladu, kdež jest Markéta Karnarová
z ekovic Ekharta Manduwle Pomora z Arn-
hauzu, manžela svého, na tvrz a ves ekovicc
se vším píslušenstvím na spolek pijala, odpor
iní.

Nauení panu komorníkovi o vklad

172. msta Moravských Budjovic dané: Pon-
vadž pi vkladu Budjovic od pana Jindicha z

Lichtnburka na Bítov panu Zdekovi a panu

Burjanovi, bratím z Valdštajna, a crbóm jich do

desk vloženého omyl se nachází, že se mstekem
jmenuje"), a v listu správním mstem, a pan Zde-

nk a pan Burjan, strejc jeho, sou praví erbové a

ddici po panu Zdekovi a panu Burjanovi zuo-

stalí, aby ten vklad z desk vymazati a znovu sob
vložiti dali podlé téhož listu zprávního. Relatores:

pan Jaroslav z Doubravice, pan Jindich Bez-
nický z Náchoda, a z vládyk Vilím z Víková,

najvyší hofrychtý.

Vklad msta Budjovic Moravských. f.58

173. Jindich z Lichtnburka na Bítov i s svý-

mi erby Zdekovi a Burjanovi, bratím ~ Vald-

štajna, a erbóm jejich své vlastní a ddiné zboží,

totižto msto Budjovice Moravské, i s tím rych-

tástvím, kteréž k tomu mstu písluší, totižto:

Málu Vésku a Nmecku Ves, ves Hemanice, les

puol Ochoze, les Kosovu, louku, kteráž slov Krá-

lovna, nahoe psané msto, vsi, lesy, louky se

vším a všelijakým píslušenstvím, s lidmi platný-

mi, s rolí oranú i neoranú. s lukami, pastvami,

s pastvišemi, s mlajny, s mlýnišemi, s potoky

tekutými i netekutými. s rybníky, s rybnišemi.

') k sob.

*) XXXII zl.

3
) devohostickém.

*) povolení, k tejto smlouv potvrzení.

3
) obou. ") každé.

7
) smlúvou.

s
) T. j. Jindich z Plavná.

») V orig. jmienuje.
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s horami, s dolinami, s lesy, - háji, s chrastinami,

s vrbinami 1 se všemi platy, poplatky, s ospy,

s závrným, s kury, - vajci, s majty 1 se všemi

vinami') i se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, tak jak svrchupsané msto, vsi, lesy,

louky v svých mezech a hranicích od starodávna

a vymezeno jest, nic sob, erbóm ani budú-

cim potomkóm svým na tom na všem nepozsta-

vuje ani vymieuje, než to všecku ve áky zem

kládám a vpisuji ku pravému ddinému dr-

a užívaní.

f.58v. 174. Léta od narození Syna Božího Krista

Tána 1547, pi asu druhé nedlevpst /,-. bez-

na 1547] v mst Brn držán jesl soud zemský

skrze urozené pány, pana Václava z Ludanic na

Chropyni, hajtmana, pana Zdenka z Valdštajna

na Brtnici na míst pana Jana z Zerotína na

nici, najvyšího komorníka, pana Jana Zají-

mae z Kunstátu a z Jevišovic na Tavíkovicích,

najvyšího sudího markrabství moravského, a

urozeného1
) vládyku Matyáše z Hartunkova, mí-

sto držící urozeného a stateného rytíe Václava

Tetaura z Tetova na Malenovicích, najvyšího pí-

sae téhož markrabství; na kterémž jsou sedli:

duostojný u Bože otec. pan Jan, biskup olomúcký.

a urození páni, pan Vilím Kuna z Kunstátu na

Hrádku, pan Jan z Lichtnštajna a z Nyklšpur-

ku, pan Jan Jetich z Boskovic na Úsov, pan

Václav mladší z Lichtnburka na Bítov, pan Ja-

roslav z Doubravice na Váli, pan Znata z Lom-
nice na Námši. pan Václav Haugvic z Bisku-

pic etc. pan Jan z Kounic na Slavkov, a z vlá-

dyk: Vilím z Víková na Cimburku, najvyší hof-

richtý, Petr Pražma z Bílkova na Leštné, Pro-

kop Podstacký z Prusinovic na Búzov, Jan star-

ší Kropá z Nevdomí na Litenicích a Jan z Za-

hrádek na Hobzí.

Vklad vna na Polehradicích.

175. Vilím z Víková na Cimburku, najvyší

hofrychtý markrabství moravského, Johance

z Háje. manželce Závišov z Víková, bratrance

svého, k jejímu vtrnému právu pet set kop groši

eských, za kopu šedesáte gr. a za gr. VII d. po-

ítajíc, na minci v tomto markrabství obecn
berných, na msteku svém ddiném Polehradi-

cích vkládá a vpisuje a píjemci toho vna iní

se se vším statkem svým, kterýž má a jmíti bude.

'•'9 Vklad puol zámku Lompnice.

176. Jan mladší z Lomnice3
) i s svými erby Ji-

íkovi z Lomnice, bratru svému, a jeho erbóm
puol zámku Lomnice*) s dvorem, s rolí, s lukami.

• horami, s pul mstekem Lomnice, ves epku,
ves Brusný, ves Veselí, ves Podolí, ves Smilov,

,siky, ves Broumov, což tu mám, ves Lou-
ky, což tu mám, ves Temchovú, což tu mám', ves

'/dárce 1 se timi mlynái pode vsí, ves Vratx

slav. ves I. uhne. což tu mám, Novou Ves, což tu

mám, ves ikonín, což tu mám, i s tím se vším

panstvím a píslušenstvím, což k tomu zámku a

msteku a vsím již jmenovaným od starodávna

písluší, se všemi poplatky, jakýmiž se jmény

jmenovati mohu, ku pravému ddinému jmní,*)

držení a užívaní, nic tu sob ani erbóm svým

nahoe jmenovaným panství, žádného práva ani

kterého vlastenství nepozuostavujíc, než to všecko

;•(• dsky vkládáni a vpisuji.

Vklad domu v Hostradicích etc.

177. Dorota ze Mštnic, vdova pozuostalá po

nebožtíkovi Hynkovi íankovském z Vlašim, Fi-

lipovi Jakubovi Purgštolarovi a jeho erbóm a bu-

dúcím potomkóm své vlastní a ddiné zboží,

žádnému nezávadné, duom v msteku Hostra-

dicích se dvma lány rolí a s jiným se vším k té-

muž domu od starodávna píslušenstvím, tak jakž

sou téhož domu pedkové moji a já po nich v dr-

žení a užívaní byli. se všemi užitky a požitky,

kterýmiž se jmény jmenovati mohu a k témuž

domu náleží a jakž týž duom s rolí od staradávna

v svých mezech a hranicích vymezeny sou, —
všakž což povinn desátku z tých grunt k té-

muž domu náležitých dáváno býti má, jakž od

starodávna bývalo, to se tak z toho dávati má —
nic tu sob, svým erbóm a budúcím potomkóm
práva, panství ani kterého vlastenství nezachová-

vaje ani pozuostavuje, než to všecko vkládám a

vpisuji ku pravému jmní, držení a ddinému
požívaní.

Mfešován a na okraji Albrecht z Boskovic, nejvyší

komorník.

Vklad puol vsi pusté Boekovic.

178. Mikuláš Prusinovský z Víková, najvyší

išpán a hajtman králové Marie Její Mti hrabství

Starého Zvolena, i s svými erby Janovi Zahrá-

deckému z Zahrádek a erbóm jeho své vlastní a

ddiné zboží a ddieství, puol vsi pusté Boeko-
vic s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s horami, pustotinami, s doly, s le-

sy, s chrastinami a s kravinami, s lovy. s ižba-

mi, s mezemi, s hranicemi, s robotami, oužitky

a požitky i se vším plným panstvím a píslušen-

stvím, jakožto též puol vsi pusté svrchupsané

v svých mezech a hranicích vymezena jest, nic

sob tu ani erbóm svým a budúcím potomkóm
práva, panství ani kterého vlastenství nezachová-

*) T. j. pokutami.
5
) Slova a urozeného — téhož markrabství jsou na-

psáno jiným inkoustem, ale touž rukou na okraji.

I orig. Lommice.
5
) Za tím nepetržené slovo jmní.
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vaje, tak jakž sem to sám držel a užíval, než to

všecko vkládám a vpisuji ve deky zemské k jich

pravému jmní, svobodné a nezávadné, a ddi-
nému užívaní, a jestliže by to svrchupsané zboží

mn aneb erbóm mým kde ve dekách stálo, to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

f.59v. Vklad tvrze a vsi Koima.

179. Pemek z Víková, podkomoí markrab-

ství moravského, i na míst duostojného u Bože

otce, pána, pana Jana, biskupa JMti olomúckého,

mocní otcovší poruníci dítek a statku po nebož-

tíkovi Zykmundovi Nekšovi z Landeku zuosta-

lých, na místi- týchž sirotkuov purgmistru a rad
i vší obci msta Brna ku pravému ddieství zboží

vlastní a ddiné nadepsaných sirotkuov, totiž

tvrs a ves Koím s dvorem, s pivovarem, s rolí

oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými,

s lukami, s zahradami, s pastvami, s pastvišemi,

s vodami tekutými i netekutými, s rybníky, s ryb-

nišemi, s mlejny, s mlýnišemi, s potoky, s lesy,

s háji, s chrastinami, s horami, s doly, s dolina-

mi, s pahrbky, s hony, s lovy, s mezemi, s hrani-

cemi, tak úpln, jakž to svrchupsané zboží od

starodávna jest vymezeno a v svých hranicích

záleží, se vším plným právem a panstvím, tak

jakž sme to sami na míst sirotkuov drželi a to-

ho požívali, se všemi požitky, v kterýž sou koli-

vk vcech aneb kterak by mohly zvláštními jmé-

ny jmenovány býti, i se všemi jinými vcmi, což

koli k tomu zboží svrchupsanému písluší, nic

sob tu ani sirotkem ani budúcím potomkóm na-

šim a jejich práva, panství ani vlastenství žádné-

ho nepozuostavujíc ani zachovávajíc, než to

všecko ku pravému jejich ddieství, jmní, drže-

ní a ddinému požívaní vkládáme a ve dsky zem-

ské vpisujeme.

Vklad vna paní Ann z Krajku.

180. Zdenk z Valdštajna Ann z Krajku,

manželce své, k jejímu vinnému právu puol ti-

náctá sta kop groši eských a nad vno její zvlá-

št z lásky své manželské puol tetího sta kop gro-

ši, všecko na minci obecn berné, za jednu kopu

LX gr. a za gr. VII d. bílých poítajíc, na mst
svém ddiném Budjovicích Moravských, což mi

tu na díl muoj náleží, ve desky zemské vkládám a

vpisuji a pijemím toho vna i nad vno sám jse

iním vším statkem svým, kterýž nyní jmám neb

jmíti budu.

L,f.60 181. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána IMVCXLVII,° pi asu svaté Kunhuty

[12. záí i?4~] v mst Brn držán jest soud

zemský skrze urozené pány. pana Pertuolta z Li-

pého na Krumlov, najvyšího maršálka králov-

ství eského, na míst pana Václava z Ludanic

na Chropyni, hajtmana, pana Jana /. Zerotína a

na Strážnici, najvyšího komorníka, pana Jana

Zajímae z Kunstátu a z Jevišovic na Tavíkovi-

cích, najvyšího sudího markrabství moravského,

a urozeného vládyku Matyáše z Hartunkova,

místo držící urozeného a stateného rytíe Václa-

va Tetaura z Tetova na Malenovicích, najvyšího

písae téhož markrabství; na kterémž sou sedli

urození páni: pan Vank z Lichtnburka na Bezci,

pan Jan Jetich z Boskovic na Úsov, pan Zde-

nk z Valdštajna na Brtnici, pan Jaroslav z Dou-

bravice na Okarci, pan Znata z Lomnice na Ná-

mši. pan Václav Berka z Dube na Štemberce,

pan Václav Haugvic z Biskupic na Hranicích,

pan Pavel z Žerotín.i na Napajedlích, pan Jan

z Kounic na Slavkov, pan Jindich Beznický

z Xáchoda na Dunajovicích; a z vládyk: Vi-

lím z Víková na Cimburku, najvyší hofrichtý,

Petr Pražma z Bílkova na Leštné. Prokop Pod-

stacký z Prusinovic na Bouzov, Jan starší Kro-

pá z Nevdomí na Litenicích, Jan z Zástizl na

Buchlov, a Jan Zahrádecký 1

) z Zahrádek na

Hobzí.

Vklad pti lovku v msteku Troskotovicích. f.60v.

182. Jaroslav Osovský z Doubravice i s svými

erby Zykmundovi Voteckému z Mírová a erbóm

jeho své vlastní zboží a ddieství, žádnému nezá-

vadné, í pti lovky na gruntech usedlých v m-
steku Troskovicích, kteréž mi se tu po nebožtí-

ku panu otci mém dobré pamti na díl muoj do-

staly, s platem, kterýž odtud vychází, s robota-

mi,
2

) se všemi jinými duochody a požitky, s lou-

kami, s pastvami, pastvišemi. s chrastinami, vo-

dami tekutými i netekutými a s jiným se vším

panstvím a píslušenstvím, jak sem jich sám uží-

val a což jest mi tu na tch lidech píslušelo, sob
ani erbóm svým práva, panství ani kterého vla-

stenství na tom nezachovávajíc ani pozuostavu-

jíc, než to všecko ve deky zemské vkládám a vpi-

suji ku pravému jejich jmní, držení a ddiné-

mu požívaní.

Vklad tvrze a vsi Tebtic.

183. Václav Chroustenský z Malovar i s svými

erby a potomky Volfovi Krajíovi staršímu

z Krajku, najvyšímu purkrabí pražskému, a jeho

erbóm své vlastní zboží a ddieství, tvrz a ves

Tebtice, ves Vesce, s rybníky, s rybnišemi,

s potoky, s vodami tekutými i stojícími, s lidmi

osedlými i neosedlými, s platy, s poplatky, s in-

žemi, s kurmi, s vajci, s robotami, s rolími ora-

nými i neoranými, s lesy, s háji, s chrastinami a

porostlinami, s loukami, s pastvami, s horami,

s doly, s mezemi, s hranicemi, s hony, s lovy i se

všemi užitky a požitky i se vším píslušenstvím.

*) V orig. zzahrádecký.
:
) Za tím petržené slovo a.
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em, panstvím, což Iv tomu zboží píslušelo a

písluší, tak jak " od starodávna

\ svých hranicích obmezeno jest, tak jakž sem t"

el a u ival, nic tu na tom na

všem chupsaném sob a erbóm neb po-

tomkm svým pí tiého panství ani které

ho vlastenství nepozuostavujú ani zachovávají)

emski ' idám a \ pisuji

k jich pravému jmní, držení a ddinému u: í> ani

is4. ii!
1

) poruenstvim na moc-

nej list královsky po neboštíku Jaroslavovi

Rackov?) -- Mrdic dobré pamti pipadl jest na

mne Znatu s Vickova statek ddiný i jiný po

nm suostalý a /<> poruenstvi i s mocným listem,

od JKMti Rackovi daným, jest ve deky zemské

f.61 vlo eno mni- Znatovi, a Jaroslav Racek, proda-

dúc puol msteka Arklebova, statek svuoj ddi-
ný, se \miii toho puol msteka píslušenstvím

Janovi '/.dánskému z Zástizl a peníze od nho
pijmúc petlic smlúvy trhové a majíc podlé tej

smlúvy na toho puol msteka list správní oby-

ejnj udlati Janovi, nes jest ten list udlal a -vy-

konal, že jest jej, Racka, Pán Buoh s tohoto s sv-

ta vsíti ráil, a nauení pánu soudci Jich Mtí

dáno jest mi, Znatovi. ponvadž statek po Racko-

.1 mne jest pipadl, abych na toho puol m-
steka Arklebova podlé prodaje Rackova list

správní obyejný Janovi z Zástizl a erbóm jeho

udlal a ve deky zemské vložil: a protož já Zna-

la c Víková i s svými erb) na miste nebožtíka

Jaroslava Racka z Mrdic Janovi Ždánskému

z Zástizl a erbóm jeho své vlastní zboží a ddic-

ství, puol msteka Arklebova s lidmi platnými

i neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s robotami,

s loukami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s vinohradními desátky a s zemním spravedlivým

a se vším právem vinohradním, s horami, s lesy,

s háji, s doly, s vrbinami, s kovinami, s lovy,

s hony. s ižbami, s mezemi, s hranicemi, což k

tomu puol msteku Arklebovu od starodávna

píslušelo a písluší, se všemi užitky a požitky a

všelijakými poplatky a s užitky, jak sem já toho

puol msteka Arklebova po pedcích svých v dr-

žení a užívaní byl, s vodami tekutými i neteku-

tými, s beh\-, s rybníky, s rybnišemi i se vším

plným právem, panstvím, píslušenstvím, což k

tomu svrchupsanému puol msteku Arklebovu a

k tomu zboží od starodávna píslušelo a vyme-

zeno jest. nic sob tu ani erbóm ani budúcím po-

tomkóm svým práva, panství nezacho[vá]vajíc,

než tak, jak sem to sám po pedcích svých držel

a užíval, — a jakož jest v smlv trhové ten

artykul postaven, že na gruntech lhotských,

pustej vsi mé, pi hranicích a pi silnici dobytko-

vé násedlovší panší i lidší všelicí svobodn pa-

seni býti mají bez škod, a zase dobytkové uher-

iští panší i lidší pi týchž hranicích a silnici

na gruntech násedlovských také bez škod paseni

býti mají, ten artykul mezi námi i potomk] na

šinu /uostati má — to všecko Ku pravému dí

dieství, svobodné a nezávadné, ve deky zemské

a a vpisuji Ku pravému jich jmní, držení

a ddinému p< '/i\ ani.

Vklad vsi I )vorc s tvrzí.

185. Burjan Babka z Meseika 1 s svými erby

a budúcími potomky Jindichovi Radkovcovi

c Mirovic a erbóm jeho své vlastni zboží a de-

dieství, svobodné a žádnému nezávadné, totižto

ves Dvorce s tvrzi a dvorem, se vším plným pan-

stvím a píslušenstvím, což k tej vsi a tvrzi pí-

sluší, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva

mi, s pastvišemi, s potoky, s vodami tekutými i

netekutými, s mlýny, s mlýnišemi, s lidmi plat- f.61v.

nými i neplatnými, s platy, s poplatky, s lesy,

s horami, s dolinami, s báji, s chrastinami, s lo-

vy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s ro-

botami, s užitky i se všemi poplatky, s rybníky,

s rybnišemi i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakž to zboží svrchupsané

v svých mezecb a hranicích záleží a vymezeno

jest, nic tu sob. erbóm svým ani budúcím potom-

kóm práva, panství ani vlastenství nepozuostavu-

je ani zachovávaje, než to všecko ve deky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému užívaní.

Vklad pusté vsi Moskvi.

186. Purgmistr a radii msta Znojma na míst

obce téhož msta s budúcími potomky svými Mi-

kulášovi Prusinovskému z Víková na Petrovi-

cícli a erbóm jeho své vlastní zboží a ddieství,

ves pustou Moskvie, podlé Dyje proti Raysn-

pruku ležící, s rolí oranú i neoranú, s loukami,

s platy, s pastvami, s pastvišemi, s lesy, s chra-

stinami, s vodami tekutými i netekutými a se

všemi a všelijakými oužitky a požitky, jakýmiž

by se jmény jmenovati mohly, i s tím se vším,

což k tej vsi pusté Moskvicím od starodávna

píslušelo a náleželo, tak jakž ta ves v svých

hranicích od starodávna vymena jest a což sme

tu v tej vsi mli a jí v držení a užívaní byli, nic

tu na tom na všem sob ani budúcím potomkm
našim práva, panství ani kterého vlastenství žád-

ného nepozastavujeme ani zachováváme, než to

všecko ku pravému ddieství, jmní a ddinému
užívaní ve deky zemské vkládáme a vpisujeme.

Vklad Syrovic.

Í87. Mikuláš Prusinovský 3 Víková i s s erby

svými Václavovi mladšímu z Lichtnburka a er-

bóm jeho své vlastní zboží a ddictví, totiž tvrz

a dvuor svuoj ddiný s pivovarem a ves Syro-

») Tak v originále. -i V orig. psáno Razkovi.
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vice s krinu tu nov vysazenu, s lidmi tu usedlý-

mi ve vsi Krnicích, což tu lidí usedlých i s mly-

náem, pod rybníkem Krnickým ležící
1
), mám,

v Jackov jednoho lovka, íhu, dvuor pustý

Lazec, se vším a všelijakým tej tvrze a dvoruov

s jich píslušenstvím, s rolí oranú i neoranú, s Út-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s horami, s pusti-

nami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami, s ko-
vinami, s lovy, s ižbami, s mezemi a hranicemi,

s robotami, s užitky a požitky, s potoky tekúcími

i netekúcími, s behy, s rybníky, s rybnišemi i

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakžto ta zboží svrchupsaná od starodávna

v svých mezech a hranicích, v každé a v každé

zvlášt, záleží a vymezena sou, nic sob, erbóm

1.62 ani
3

) |
budúcím potomkóm svým práva, panství

ani kterého vlastenství nezachovávaje, tak jakž

sem to sám držel a užíval, než to
3
) všecko ve

deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich

jmní, držení a ddinému užívaní.

Vklad tí lánuov ve vsi Chepicích.

188. Sezema Zajíma z Kunstátu s erby svými

Jindichovi Bfeznickému z Náchoda i erbuom

a budúcím potomkóm jeho své vlastní ddiné
zboží, žádnému nezávadné, totiž ti lány ve vsi

Chepicích s lidmi usedlými a což sem tu v Che-
picích ml, s dvory, s rolí oranú i neoranú, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly,

s lesy, s háji, s luhy, s vrbinami, s porostlinami,

s chrastmi, s lovy, s hon\r
, s ižbami, s mezemi a

hranicemi, s platy, s robotami, s kury, s vajci a

se všemi oužitky a požitky, kterýmiž se jmény

jmenovati mohou, se všemi poplatky, s vodami

tekutými i netekutými, s behy, s rybníky, s ryb-

niši, s potoky, s jezery, se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, jakž sem toho zboží

svrchupsaného v držení a užívaní byl a jakž to

zboží svrchupsané od starodávna v svých mezích

a hranicích vymezena*) jsou, nic sob tu, erbóm

svým ani budúcím potomkóm práva, panství ani

kterého vlastenství nezachovávaje, než to všecko

ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému
jich jmní, držení a ddinému požívaní, a kdež

by mn Sezimovi neb erbóm mým to zboží ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moím a v ni-

ve obracuji.

Povolení knze biskupovo'') etc. etc.

189. My Jan, z boží milosti biskup olomúký,
oznamujem tímto listem obecn pede všemi,

jenž. jej uzí anebo túcí slyšeti budu, jakož se

jest stala smlúva celá a dokonalá mezi urozeným

pánem, panem Janem z Pernštajna a na Helfen-

stajn etc, s jedné a poctivým Martinou Smelcze-

rem, kanovníkem brnnským, s strany druhé j po-

volením velebných knží, Mikuláše") z Kováo-
va, probošta kostela svatého Petra v Brn, i vší

kapitoly téhož kostela, o smnu podací fary poho-

elické, jakožto smlúva to všecko v sob sieji a

svtleji zavírá a ukazuje a pró stálejší opatení

slovo od slova, jakž sama v sob zní, vepsána

jest v list") najjasnjšího knížete a pána, pana

Perdynanda, ímského, uherského, eského etc.

krále a markrabie moravského JMti, jímžto

JKMt jakožto najvyší podací ddiný pán toho

kanofvjnicství brnnského, kterémuž ' podací fa- f.62v.

ry pohoelickej píslušelo, tej smlúvy ve všech je-

jich punktích, slovích a klauzulích pod peetí svú

královskú potvrditi ráil, kdež my, naped jme-

novaný Jan biskup, podlé ouadu našeho biskup-

ského k týž dotený smlúv mezi svrchu jmeno-

vaným panem Janem z Pernštajna a Martinem
Šmalczarem, kanovníkem brnnském,8

) uinné
ve všem jejím znní,9

) zavení a sepsání10

) potvr-

dili sme a tímto listem potvrzujeme a ji za pevnú

a stálil jmíti cheme neporušitedln na asy budu

cí. Tomu na svdomí peet naši k tomuto listu

pivsiti sme rozkázali s naším jistým vdomím.
Jenž jest dán a psán v mst Brn v stedu u vi-

giljí svatého Ondeje, apoštola božího (29. listo-

padu 1542], léta Pán IMYCXLII° poítajíc.

190. My Perdynand, zboží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmacký, charvatský etc. král, infant v 11

ný, arcikníže rakouské, markrabie moravský, lu-

cemburské a slezské kníže a lužický markrabie

etc. oznamujem tímto listem všem, že jest na nás

vzneseno od velebného Mikuláše z Kováova, pro-

bošta kostela svatého Petra v Br; apito-

ly téhož kostela, vrných našich milých, že pro

zlepšení kanovnieství a prebendy, kteráž náleží

Martinovi Šmelczarovi, kanovníku podacího fary

pohoelické, smlouva a smna s urozeným Janem

z Pernštajna na Helfenštajn, vrným našim mi-

lým, jest uinna, pi tom nás prose, ponvadž to-

ho kanovnieství podací nám náleží, abychom k ta-

kové smlouv pro zlepšení toho kanovnieství a

prebendy povoliti, jí schváliti a milostiv potvrdi-

ti ráili, kterážto smlúva slovo od slova takto zní:

Léta Pán IMVCXLII°, v stedu ped svat
Kateinu [22. listopadu 1542] v mst Brn j po-

•) Tak v originále. Lze také ísti ležíci.

a
) Za tím, na f. 62, nepetržené slovo ani.

3
) Za tím petržené slovo sem.

•) Toto a další slovo tak v originále.

5
) V orig. biskopovo.

6
) V orig. Mikulášem.

7
) i 'is . 100.

8
) Tak v originále.

9
) Za tím petržené slovo a.

10
) Za tím chybí slova formule o svolení.
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•noh.' u Boxe otce a pána, pana

Jana, bisku iého, a velebných knéší, Mi-

itého Petra v Br-

apitoly téh • o • smítka

mezi námi, Janem n Pernitajna

jedné </ Martinem šmelcza-

.11 brnnským, jakožto pannu a

. a podacím jary polto-

elické s strany druhé, a to taková: y.iA-oi témuž

Martinovi, kanovníku brnnskému, to kanovnic-

fary pohoelické nál

item, kterýs se jemu ode mne Jana

. tak jak/ smítka pedešlá.

kteráž se stala J pedkem jeho, neboštikem kn-

zem Janem, též kanovníkem a držitelem téhož

kane: sob šíe obsahuje a zavírá, kdež

tej smítky asté ruoznice mezi námi bejva-

sou Hd v Pohoelicích knze jmívati ne-

f.<>~ mohli a lim pi správách kesanských obmeská-

ni bejvali, i pro uvarování takových ruoznic a

tak, aby lidé tu potomn správci duochovními. to-

tiž knžími, opatrováni byli, nadepsaný Martin

Šmelcsar, kanovník, to podací fary pohoelický se

vším píslušenstvím k tej fae i „v tím platem,

kterýž se jemu ode mne podlé pedešlé smlvy

vydávalo, mn Janovi z Pernitajna a potomkóm

mým ddin postoupil tak, abych já s potomky*)

svými tm lidem svým pohoelickým i jiným, k

tej fae pí>lušejícím, faráe podával a je živností

opatroval. A já proti tomu témuž kanovníku i

budúcím kanovníkem, držitelóm téhož kanov-

nicství, sa ty užitky, kteréž sú tu z Pohoelic k

témuž kanovnictví a k prebend své mívali a jim

ode mne bej valy vydávány, mám každý rok

i s potomky svými tyidceti zlatých, a to rozdíl-

n, pi asu svatého Jií XX zl. a pi asu sva-

tého Václava také XX zl.. za zlatý po tidceti

groši bílých a za gr. po Yll d. bílých poítajíc,

mince v markrabství moravském obecn berné,

platu z panství svého židlochovského vydávati a

do obydlí jich tu do Brna posílati svým nákla-

dem a prací. A místo toho podací fary pohoe-

lický také tomu knzi i potomkóm jeho postou-

piti mám a postupuji podacího svého fary v Du-

banech i s tím se vším, což k tomu podacímu pí-

sluší, tak, aby ten kanovník i potomci jeho svo-

bodn tu do Duban tak jako i jiní, kteíž poda-

cí fary mají, faráe podávati mohli a faráe,

kteíž by tu od kanovníka podáni byli, aby toho

všeho bez všelijaké pekážky užívali, a což tu fa-

rái spravedliv náleží. A také já, nadepsaný Jan

z Pernštajna. na tuto smlúvu mám u JKMti. pá-

na našeho milostivého, jakožto pána toho kanov-

nicství podacího i také u knze biskupa olomúcké-

ho jakožto u preláta vrchního téhož kostela po-

f.65-

tvrzení /jednati a tuto smlúvu i s tím potvrzením

ve dek} zemské vložiti práci a nákladem svým.

Tomu na svdomí a budúci zdržení mj svrchu

psaní, Jan z Pernštajna a na Helfnštajn, knz
Mikuláš probošt a nadepsaná kapitola kostela

Brnnského, peeti naše k tmto smlúvám dobro-

voln s naším jistým vdomím pivsiti dali jsme.

lenž sou dány a psánj léta a dne, jak/ se svrchu

píše.

Kdež my, znajíce slušnú žádost strany obojí,

svolili sme k nahoe psané sniltv a jí s-me po-

tvrditi ráilt a tímto listem s dobrým rozmyslem,

naším jistým vdomím, mocí královskú v e-
chách a jakožto markrabie moravský ve všem je-

jím znní, punktích, klauzulech a artykulích,

jakž v tento list jest napsána, potvrsujem a schva-

lujem, chtíce tomu a ustanovující, aby s obú stran

stále a nepohnut držána a zachována byla beze

všeho perušení nyní i v asech budúcích. Protož

porouíme pikazujíc hajtmanu. najvvšímu ko-

morníku a sudímu markrabství moravského, ny-

njším
|

i budúcím, vrným našim milým, abyste

svrchupsanú smlouvu i s listem tímto, když

byste za to požádáni byli, ve deky zemské téhož

markrabství vložili a vepsati rozkázali bez zmat-

kuo a všelijaké odpornosti, jinae neiníce. To-

mu na svdomí peet naši královskú k listu to-

muto pivsiti jsme rozkázali. Dán v Vídni ve

tvrtek dne svatého Tomáše, apoštola božího [21.

prosince 1342], léta Pán IMV CXLTI° a králov-

ství našich ímského XII." a jiných XVII.

Ferdynandus.

Henricus 5

), purgravius Misnensis.

supremus regni Bohemie cancellarius, subseripsit.

Jiík Zabka.

Poslové tohoto listu ke dekám od pana hajt-

mana dáni jsou pan Jaroslav z Doubravice a pan

Jan z Kounic etc.

191. Léta od narození Syna Božího Krista f.64

Pána IA1VCXL\TII°, pi asu druhé nedle v

puost [26. února 1548] v mst Brn držán

jest soud zemský skrze urozené pány, pana Vá-

clava z Ludanic na Chropyni, hajtmana, pana Ja-

na z Žerotína na Strážnici, najvyšího komorní-

ka, pana Jana Zajímae z Kunstátu a z Jevišovic

na Tavíkovicích, najvyšího sudího markrabství

moravského, a urozeného vládyku Matyáše

z Hartunkova, místo držící urozeného a state-

ného rytíe Václava Tetaura z Tetova na Male-

novicích, najvyšího písae téhož markrabství: na

kterémž jsou sedli: duostojný u Bože otec a pán,

pan Jan, biskup olomúcký, a urození páni, pan

Jan z Lichtnštajna a s Xyklšpurku, pan Jan Je-

') V orig. potomkym. 5
) T. j. Jindich c Plai-na.
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tich z Boskovic na Ousov, pan Vank z Lichtn-

burka na Bezci, pan Zdenk z Valdštajna na

Brtnici, pan Jaroslav z Doubravice na Yokarci.

pan Znata z Lomnice na Xámšti, pan Jetich

z Kunovic na Uherském Brod, pan Pavel z 2e-

rotína na Xapajedlích, pan Jan z Kounic na Slav-

kov, pan Jindich Beznický z Xáchoda na Du-

najovicích, a z rytístva: Vilím z Víková na

Cimburku, najvyší hoírychtý, Petr Pražma z Bíl-

kova na Leštné, Prokop Podstacký z Prusinovic

na Bouzov, Jan Kropá starší z Nevdomí na

Litenicích, Jan Zdánský z Zástizl na Buchlov,

Jan Zahrádecký z Zahrádek na Budíškovicích.

f.64v. Vklad Urbane a jiného statku.

192. Jetich Dobrovocký z Dobré Vody i s svý-

mi erby Volfovi Krajíoz staršímu z Krajku a

na Lantštajn a jeho erbóm a potomkóm své

vlastní zboží a ddieství, totiž tvrz Urbane i

s dvorem, poplužím, s mlejnem a pivovarem, což

sem tu sám držel, s ddinami, s lukami, ves

týmž jménem Urbane, ves Mutišov, což sem tu

sám držel, ves Nmíce, ves Chvalkovice, ves Li-

déovice, se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím i s kostelním podacím, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s poplatky a oužitky, s vospy,

robotami, s vajci, s slepicemi, jakož to svrchu-

psané zboží a vsi v svých mezech a hranicích od

starodávna záleží a vymezeny sou, s lesy, s háji,

s lukami, s ddinami, s chrastinami, s hory1
) a

s dolinami, s rybníky, s rybnišemi, s potoky,

s puol ekou, s vodami tekutými i netekutými.

s všelijakými zvuolemi, jakž by koli shledám- a

jmenovány byly, se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, nic tu sob ani erbóm a

budúcím potomkóm svým práva, panství ani kte-

rého vlastenství nezachovávaje ani pozuostavuje,

to zboží s tím se vším, jakž sem to sám držel a

užíval, svobodné a žádnému nezávadné ddictví,

ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

ddictví, jmní, držení a ddinému požívaní.

Vklad vna paní Ann z Huburku.

193. Jan Krají z Krajku Ann z Huburku,

manželce své, ve deky zemské vkládám a vpisuji

vna jejího puol tetího sta zlatých a nad véno ti-

síc zlatých na minci obecn berných na tvrzi a

vsi Nových Uhericích i všinr) jinejm statku, k

tejmž Uhericím píslušejícím, a sám se píjem-

ím toho vna i nad vno se vším statkem iním.
Mežován a na okraji Zdenk z Yal[d] stejná, místo-

držící.

Vklad vna paní Marget z Léskovce.

194. Lipolt 3
) Krají z Krajku Marget z Lískov-

ce, manželce své, ve deky zemské vkládám a vpi-

suji vna jejího puol vosma sta zlatých a nad v-
no tisíc zlatveh na minci obecn bernvch na tvrzi

a msteku Vraténíné i všem jiném <tatku, k té-

muž Vratnínu píslušejícím, a sám se píjemci

toho vna i nad vno se vším statkem svým iním.
Mežován a na okraji Zdenk z Yaldštejna, místodržící.

Vklad vna Dorot z Rabštajna.

195. Hynek Koas z Vydi Dorot z Rab-

štajna, manželce své, na tvrzi a vsi Borovn s je-

jím píslušenstvím pt set kop groši na minci

véna i nad vno ku pravému jejímu vnnému
právu ve deky zemský vkládám a vpisuji a pí-

jemci toho vna i nad vno sám se iním se vším

statkem svým, kterýž mám, neb jmíti budu.

Vklad rybníku pod Dokovským rybníkem. f.65

1%. Jan a Petr Rechmberci, brati vlastní z Že-

letic, i s svými erby Václavovi Hodickmu z Ho-
díc na Hruhicích, komorníku práva menšího

kraje brnnského, a jeho erbóm své vlastní a d-
diné zboží, totižto rybník náš pod rybníkem Do-

kovským za Dolními Dubiíany i s haltéem pod

týmž rybníkem, se vším jeho píslušenstvím, tak

jakž sme to sami drželi a toho užívali, nic sob
tu práva, panství ani kterého vlastenství nepozuo-

stavuje ani zachovávaje, než to všecko ve deky

zemské ku pravému jmní, držení a ddinému
užívaní, svobodné a nezávadné, vkládáme a vpi-

sujeme.

Vklad lesu, slov Heman.
19". My Jan a enk, bratí vlastní Kunové

z Kunstátu. i na míst jiných pánuov bratí svých

nedílných i s svými erby Janovi Ždánskému z Zá-

stizl na Buchlov, erbóm a potomkóm jeho své

vlastní zboží a ddictví, svobodné a žádnému ne-

závadné, totjiž ten kus hor, který slov les Her-

mami, 7' horách loveckých nad vsí Lovcici ležící.

tak jakž sme tch kus hor a toho lesu sami v dr-

žení a užívaní byli, nic sob tu práva, panství ani

kterého vlastenství, erbóm i budúcím potomkóm

našim na tom zboží nepozuostavuje ani zachová-

vaje, s pastvami, s lovy, s hony, s ižbami, s hra-

nicemi, se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, tak jakž ten kus hor a les s svrchu-

psaný od starodávna v svých mezech a hranicích

záleží a vymezený jest, nic sob tu, erbóm ani bu-

dúcím potomkóm našim práva, panství ani které-

ho vlastenství nezachovávaje, než to všecko ku

pravému ddieství. jmní, držení a svobodnému

užívaní ve dsky zemské mu vkládáme a vpisu-

jeme.

Mežován a na okraji Zachariáš z Hradce.

Vklad vsi Skrejchova.

198. Jan a Bohuslav, bratí vlastní Studenští

z Studené, i s svými erby Jiíkovi Babkovi z Me-

zeíka a erbóm jeho své vlastní a ddiné zboží,

totižto ves Skrejchov se vším jeho píslušen-

stvím, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú

-) Tak v originále. a) V orig. Lipoltht.
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i neoranú, s Inkami. s pastvami, s pastvišemi,

s vodami tekutými i netekutými - ryb-

níky, - rybnišemi, s mlýny, s mlýnišemi, s po-

toky, s lesy, - háji, - chrastinami, s horami, s do-

ly, s dolinami, s palubky, s hony, s lovy, s meze-

mi, s hranicemi, tak úpln, jak. ta svrchupsaná

na a \ svých hranicích

ena jest, se všemi duochody, kterými: se ko

li jmény jmenovati moh. kteréž k tej vsi náleže-

h a náleží, jak sme to sami drželi a požívali, nic

tu ani erbóm ani potomkóm svým práva.

tví ani kterého vlastenství nepozuostavuje

ani zachovávaje, než to všecko ve dtíky zemské,

dné a nezávadné, ku pravému jmní, držení

a ddinému požívám vkládáme a vpisujeme, a

kdež by nám to jisté zboží ve dekách svdilo, to

tímto vkladem moíme a v nive obracujeme.

f.fÓN. Vklad mlejnu na Bobrav.

199. Jan, Tomáš, Vitím, Váchové z Voecho-

viek1
), i s svými erby Jiíkovi Zabkovi z Limber-

ku na Kounicich, krále JMti rad a místokan-

cléi království eského, a erbóm jeho své vlast-

ní a ddiné zboží, totižto mlajn, ležécí na Bobra-

v, kterýžto »ilaj>i od starodávna ku polovici vsi

Tikovic píslušel, s tím se vším panstvím, píslu-

šenstvím a právem ddiným, tak jakž sme to

sami drželi a požívali a což k tomu mlejnu od

starodávna píslušelo a písluší a jakž jest ten

mlejn v svých mezích a hranicích od starodávna

vymen a vymezen, i s potokem, což k tomu

mlejnu písluší a pokudž toho mlyná užíval a

užívá, s platy, oužitky i s jiným panstvím a se

vším píslušenstvím, s mezemi, s hranicemi, jakž

ten mlejn v svých mezech a hranicích záleží a vy-

meno jest, nic sob tu na tom mlejnu ani er-

bóm svým práva, panství ani kterého vlastenství

nezachovávajíce ani pozuostavujíc, než to všecko

ku pravému ddieství, jmní, držení ve dsky

zemské vkládáme a vpisujeme.

Vklad puol tvrze a vsi Bohušic.

200. Václav z Ludanic, hajtman markrabstvi

moravského, na míst Jana, Aleny a Anny

z Sloupna, sirotkuov po nebožtíku Milotovi He-

rinkovi z Sloupna zaostalých, na nauení pán
soudci Jich Mtí Katein z Želetic a erbóm jejím

vlastní zboží a ddieství svrchupsaných sirot-

kuov, jmenovit puol tvrze a puol z'si Bohušic,

polovici dvoru, polovici mlejnu, polovici rybníku,

s lesy, s háji, s chrastinami, s rybnišemi, s poto-

ky, vodami tekutými i netekutými, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s inžemi, s rolí oranú i ne-

oranú, s lukami, s ddinami, s horami, s doly,

s pastvami, s pastvišemi, s robotami, s vajci.

kurmi, s hony, s lovy, s ižbami, s oužitky a po-

žitky, jakými2 by se jmény koli jmenovati mohly,

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím i Se VŠÍ rvUOlt, tak jakž sou toho SVTChu-

psani sirotci saun v držení byli a užívaní, nic jim

tu ani erbóm, budúcím potomkóm jejich na všem

jich jmenovaném statku žádného práva, panství,

ddieství .nu vlastenství nevymieuje ani pozuo-

stavuje, než to všecko ve deky zemské k jich d-
dinému jmní a držení vkládám a vpisuji, a

jestliže b\ to /boží kde ve dekách zemských týmž

sirotkm svdilo, to tímto vkladem moím a

v nive obracím,

l.ist mocnej královskej.

201. My Ferdynand, z boží milosti ímský
král, po všecky asy rozmnožitel íše a uherský

a eský, dalinatský, charvatský etc. král, infant

v Išpaný, arcikníže rakouské, markrabie morav-

ský, lucemburské a slezké
5
) kníže a lužický mar-

krabie etc, oznamujeme tímto listem všem, že

sme prošeni 'jménem urozené Lidmily z Kyjovic,

pozuostalé vdovy po nkdy urozeném Janovi

Osovském z Doubravice, nám milé, abychom jí

list náš mocnej dáti ráili, na kterýs by všecek 3

)

a všelijaký statek svuoj, kterýž má a míti bude,

poruiti a jej zíditi mohla. K jejížto prosb na-

klonni súce,
|
s dobrým rozmyslem, naším jistým !•"»

vdomím, mocí královsko v echách a jakožto

markrabie moravský svolili sme k tomu a tímto

listem svolujeme, vuoli naši jistou a moc plnu

též Lidmile dávajíc a toho dopoušejíce, aby ona

všecken a všelijaký statek svuoj movitý i nemo-

vitý, ddiný neb zápisný, kterýž má neb ješt

jíniti bude, bez statkuov lenných a manských,

v kterýchž nápadové nám spravedliv náležejí, od-

kázati neb poruiti mohla a moc mla za zdravé-

ho života neb na smrtedlné posteli, komuž se jí

kolivk a kdy kolivk zdáti a líbiti bude, krom
duchovních osob, a také aby mohla a moc mla
zdlati poruníky statku svého a dtí svých, kte-

íž se jí užitení zdáti a vidti budu, a to bez na-

ší,*) budúcích našich, králuov eských a mar-

krabí moravských, i jiných všech lidí všelijaké

pekážke5
), však to zídíc listem pod svú peetí a

tí nebo ty pánuov aneb dobrých urozených li-

dí peetmi na svdomí. Kteréžto zízení, dání,

odkázaní, též i poruníkuov zdlání statku svr-

chupsané Lidmile,5
) tak jakž se svrchu píše, toli-

kéž má moci a pevnosti míti, jako by to dekami

zemskémi 5
) zapsáno a utvrzeno bylo, bez umen-

šení. Protož pikazujeme hajtmanu, najvyším ko-

l
) ek opraveno touš rukou r cích.

-') l' orig. psáno sležké.

') V orig. psáno všecžek.

*) V orig. našich.

') Tak v originále.
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morníku a sudímu desk zemských markrabství

moravského, nynjším i budúcím, vrným našim

milým, abyste, kd}ž kolivk od nadepsané Lid-

mily z Kyjovic požádáni budete, aneb od poru-

nikuov jejích, kšaft ten a zízení, kteréž by o

statku svém na tento náš mocný list udlala, ve deky

jej zemské i s listem tímto vložiti a vepsati rozká-

zali, jinae toho neiníce, bez zmatku a všelijaké

odpornosti. Tomu na svdomí peet naši králov-

ská k listu tomuto pivsiti sme rozkázali. Dán
v Vídni v nedli po svatém Matouši, apoštolu

božím [24. záí 1542], léta Pán IMVCXLII° a

království našich ímského XII. ° a jiných XVI.
Fedinandus.

Henricus 1

), purgraviu> Missnensis, supremus

regni Bohemie cancellarius.

Jiík Zabka.

Poslové tohoto listu mocného od pana Václava

z Ludanic, hajtmana markrabství moravského,

ke dekám dáni sou pan Jan z Lichtnštajna, pan

Jan Jetich z Boskovic etc.

f.66v. Poruenství Lidmily z Kyjovic.

202. Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice

amen. Já Lidmila z Kyjovic a na Hrutovicích,

jsouce z vuole boží pi dobrém zdraví a rozumu,

znajíc nestálost tohoto svta, že nic jištejšího

není než smrt a nic nejistjšího než hodina smrti,

i nechtíc, aby po smrti mé o statek muoj, které-

hož mi Pán Buoh z milosti své popíti a puojiti

ráil, kteí zmatkové bejti mli, majíc mocný list

od najjasnjšího knížete pána, pana Ferdynanda,

ímského, uherského, eského, dalmatekého, char-

vatského krále, infanta v Hišpaný, arciknížete ra-

kouského, markrabie moravského, lucemburské-

ho, slezkého knížete a lužického markrabie, kte-

rýmžto listem JKMt, pán muoj milostivý, ráí

mn Lidmile moc dávati, abych všecek a všelija-

ký statek svuoj, kterýž koli mám aneb míti budu,

poruiti a o nm zíditi mohla, tak jakž ten list

mocný, od JKMti mn daný, o tom šíe a svtlej i

ukazuje a v sob zavírá, na kterýžto mocný list

já Lidmila z Kyjovic poruenství toto o statku

svém, kterýž mám aneb ješt z daru Pána Boha

všemohoucího míti budu, iním: Najprvé tvrz

Kobylníky s dvorem, ves Kobylníky, tvrz pustu

Podnitovice s dvorem, ves Podnitovice, tvrz Ho-
rákov s dvorem, ves Horákov, ty lidi, kteréž mám
ve vsi Hruškách pod Slavkovem, s lesy, s háji,

s lukami, s pastvami, se vším panstvím a píslu-

šenstvím tch tvrzí a jmenovaného zboží, s ho-

rami, s mlajny, s rybníky, s ekami, s potoky,

ehož sem v držení a požívaní po nebožtíku pa-

nu Janovi Kyjovském z Kyjovic dobré pamti.

') T. j. Jindich z Plavná.

bratru mém milém, a což k tm zbožím z staro-

dávna píslušelo a písluší a jakž ta zboží v svých

mezech a hranicích obmezena [sou], a také na
Hrutovicích vna svého mám XII1P zl. erve-

ných a nad véno VII C
zl. také ervených, a

jestliže by jaké jiné nápady a spravedlnosti

mn náležely, porouím a dávám mocí listu

tohoto urozenému pánu, panu J imramovi Osov-

skému z Doubravice etc, synu mému, aby po

smrti mé ty tvrze a zboží jemu v moc jeho d-
din pipadly jakožto ddieství mé. A jestliže by

Pán Buoh ráil panu Jimramovi, synu mému,
živin >sti popíti na tomto svt a Ester, dcera má
a sestra jeho, pišla by k vdáni, aby jí pan Jim-

ram, syn muoj, z toho z statku vydal po vdáni

jejím v roce tisíc kop groši. A jestliže by Pán

Buoh syna mého s toho svéta vzíti ráil bez er-

buov, tehdy dcera má Ester Osovská z Doubra-

vice statku -mého všeho ddika aby byla a ten

všecken statek aby na ni ddin pišel. A toto

sob znamenit vymieuji, jestliže bych klenoty a

svrchky, až do summy tisíce kop groši z statku

svého komu co poruila a dáti rozkázala pod pe-

etí svú a jednoho neb dvú z pánuov aneb rytí-

stva peetí na svdomí, aby se tomu všemu podlé

vuole mé od svrchupsaného pana Jimrama, syna

mého, dosti stalo. Tomu na svdomí a pro jisto-

tu já Lidmila z Kyjovic peet svú vlastní k to-

muto listu, poruenství mému, pivsiti sem da-

la a pro širší toho vdomost a lepší jistotu pi-

prosila sem urozených pánuov, pana Karla Osov-

ského z Doubravice a na Váli, pana Jana z Kou-

nic, pana Václava z Kounic a na Slavkov, a uro-

zených vládyk, pana Bernarta Mouínovského

z Mezlesic na Milešovicích, pana Trystrama

Hostákovského z Arklebic na Ratiboicích, pana

Jana Zeleného z ían na Krhov, že sou peeti

své podlé peeti mé k tomuto listu, poruenství

mému, sob a erbóm svým bez škody, pivsiti

dali. Jenž jest dán a psán na Hrutovicích ten

outerý po Tech králích [12. ledna 1546], léta od

narození Syna Božího IMVCXLVI° poítajíc.

205. Léta od narození Syna Božího Krista í.6?

Pána IMVCXL\TII, pi asu svatého Havla

[22. íjna 1548
1

)] v mst Brn držán jest soud

zemský skrze urozené pány, pana Václava z Lu-

danic na Chropyni, hajtmana, pana Jana z Zero-

tína na Strážnici, najvyšího komorníka, pana

Jana z Lichtnštajna a z Nyklspurku na Lednici,

najvyšího sudího markrabství moravského, a

urozeného vládvku Matváše z Hartunkova na

2
) Byl-li soud zahájen v pondlí po sv. Havlu. Sv. Hai

la, 16. íjna, bylo toho roku v úterý.
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Cechách, místo 1 eného .1 stateného ry-

tíe Václava retúra 1 rétova na Malenovicích,

n.ijw markrabství; na kte

mi: pan Pertolt z Li-

na Krumli fši maršálek království

ho, pan Jan Jetich / Boskovic na Ousov,

pan Vank z Lichtnburka na Bezci, pan Zdenk

dštajna na Brtnici, pan Znata z Lomnice

na Námši, pan Václav Herka nulu- na Stera

bérce h z Kunovic na Uherském Bro

an Pavel z Zerotína na Napajedlích, pan

Hynek Bilík z Kornic na Veselí, pan Jan z Kou

nic na Slavkov, pan Jindich Beznický z Ná

chudá na Dunajovicích ; a z vládyk: Vilím

.ková na Cimburku, najvyši hofrychtý,

Petr Pražma z Bílkova na Leštné, Prokop Pod

. /. Prusinovic na Bouzov, Jan Kropá
starší z Nevidomí na Litenicích, Jan Zdánský

z Zástizl na Buchlov a Jan Zahrádecký z Za-

hrádek na Hobzí.

f. 67 v. Vklad vna Krestencí z Léskovce.

204. Jan Zahrádecký s Zahrádek Krestencí

. manželce své, véna jejího puol druhé-

ho tisíce zlatých, za jeden zlatý po XXX gr. a za

gr. \'II d. hílých poítajíc, na minci berné, a

z lásky nad vno pt set zlatých též na minci, na

svém vlastním a ddiném zboží, na tvrzi a vsi

Rácovicích s její se vším píslušenstvím, ve deky

zemské vkládáni a vpisuji a píjemím se toho

vna i nad vno iním se vším statkem, což mám
neb míti budu.

Vklad vna Johance z Jelení.

205. Jindich Beznický z Náchoda Johance

z Jelení, manželce své. na tvrzi a vsi Dunajovi-

cích se vším k též tvrzi a vsi píslušenstvím puol

tetího sta kop gr. eských na minci dobré, v ze-

mi moravské obecn berné, vna a puol tetího

sta kop gr. eských širokých nad vno ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jejímu

vnnému právu a píjemím se toho vna a nad

vno sám iním se vším statkem svým, kterýž

mám neb míti budu.

Mežován a na okraji Zdenk z Valdštejna, raísto-

držící.

Vklad vna Ann z Kbelská.

206. Oneš Gedeon z Volešniky, hajtman na

Špilnberce. Ann z Gbelska, manželce své. k je-

jímu vnnému právu puol tetího sta kop groši

eských na vsi své ddiné Radici vkládám a vpi-

suji a píjemím toho vna iním se vším statkem

svým, kterýž mám a jmíti budu; a nad vno pa-

desáte kop groši eských na též vsi též manželce
své vkládám a vpisuji.

f.68 20". Léta od narozen! Syna Božího Krista

Pána 1549, pi asu druhé nedle v pust [18.

besna 1549] v mst Um držáti jest soud zem

sky skrze urozené pány, pana Václava z Ludanic

na Chropyni, hajtmana, pana Jana / Zerotína na

Strážnici, najvyšího komorníka, pana Jana

z Lichtnštajna a z Nyklšpurku na Lednici, naj-

vyšího sudího markrabství moravského, a uroze-

ného vládvky Matyáše z 1 lartunkova a n.i <"<

chách, místo držící urozeného a stateného rytíe

Václava retúra z Tetova na Malenovicích, naj-

vyšího písae téhož markrabství; na kterém) sou

sedli: duostojný u Bože otec a pán, pan Jan.

biskup olomúcký, a urození páni, pan Pertuolt

z Lipého na Hodonín, najvyši maršálek králov-

ství eského, pan Jan Jetich z Boskovic a na

(tušov, pan Vank z Lichtnburka na Bezci, pan

Zdenk z Valdštajna na Brtnici, pan Václav

Berka z Dub na Štemberce, pan Václav Haugvic

Z lii -kupic na Hranicích, pan Jetich z Kunovic na

Brod Uherském, pan Pavel z Zerotína na Napaje-

dlích. pan Hynek Bilík z Kornic na Veselí, pan Jan

z Kounic na Slavkov, pan Jindich Beznický

z Náchoda na Dunajovicích. a z vládyk: Vilím

z Víková na Cimburku, najvyši hofrychtý,

Petr Pražma z Bílkova na Leštné, Prokop Pod-

stacký z Prusinovic na Bouzov, Jan Kropá
starší z Nevdomí na Litenicích, Jan Ždánský

z Zástizl na Buchlov a Jan Zahrádecký z Za-

hrádek a na Budíškovicích.

Vklad vna Elšce z Fulštajna.

208. Bernart c 'Zerotína Elšce z Fulštajna,

manželce své vlastní, k jejímu vnnému právu

jeden tisíc kop groši eských na minci v tomto

markrabství obecn berné, krom mince polské a

slezké a penz malých, a nad vno puol osma sta kop

gr. eských na též minci, a nad to vajše z lásky

manželské puol tetího sta kop gr. eských na

též minci na dvoru a vsi své ddiné Bílovicích,

a což mám ve vsi pusté Ulvích, a na všem jich

píslušenství krom polovici desátkuov vinných a

polovici vína z vinohraduov panských, což Vilí-

movi, bratru mému, náleží, vkládám a vpisuji k

jejímu vnnému právu i nad vno a píjemím
se toho iním vším statkem svým, kterýž mám a

jmíti budu.

Mežován a na okraji Zdenk z Valdštejna, místo-

držící.

Vklad vna Mandalen z Nevdomí.
209. Znata z Víková Mandalen starší z Ne-

vdomí, manželce své, na vsi Uhicích a na ho-

rách vinohradních, k tej vsi píslušejících, a na le-

sích uhických, na rybníku pod tvrzí k jejímu

vnnému právu puol tvrtá sta dvatceti pt kop

gr. eských a nad vno jedno sto dvatceti pt kop

gr. eských ve deky vkládám a vpisuji a sám se

toho vna i nad vno vším statkem svým, kterýž

mám a míti budu, píjemím iním.
Mežován a na okraji Jan z Zerotína.
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Vklad vna Este z Vlašim.

210. Jiík eloud s Pálovic Este z Vlašim,

manželce své, na svém vlastním zboží a ddi-
ném, žádnému nezávadném, totiž na vsi ecici se

vším jejím píslušenstvím, ku pravému jejímu

vtrnému právu jeden tisíc zlatých a nad vno
pt set zlatých po XXX gr. eských z lásky své

ve deky zemské vkládám a vpisuji a píjemím
toho sám se iním vším statkem svým, kterýž

mám aneb jmíti budu.

Vklad vsi Vítonic.

211. Pertolt z Lipho, najvyší maršálek krá-

lovství eského, i s svými erby Jindichovi Bez-
nickému z Xáchoda, erbóm a budúcím potomkóm

jeho své vlastní zboží a ddictví, ves Vítonice

s dvorv, s rolí oranú i neoranú, s mlýny, s mlý-

nišemi, s loukami, s pastvami, s pastvišemi,

s horami, doly, s lesy, s háji, s chrastinami, s ko-
vinami, s lovy, s hony, s ižbami, s vinohrady,

s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s oužitky a požitky i se všemi

poplatky, s ekami, s behy, s rybníky, s rybni-

šemi, s potoky, s vodami tekutými i netekutými,

s jezery, se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, jakž to zboží svrchupsané od staro-

dávna v svých mezech a hranicích záleží a vyme-

zeno jest, nic sob tu, erbóm ani budúcím potom-

kóm svým práva, panství ani kterého vlastenství

nezachovávaje, tak jakž sem to sám držel a uží-

val, než to sem všecko prodal a mocí listu tohoto

prodávám ku pravému jich jmní a držení a d-
dinému požívaní, a kdež by mn neb erbóm

mým to již jmenované zboží ve dekách svdilo
a zapsáno bylo, to tímto vkladem moím a v ni-

ve obracuji.

Vklad vsi Bezníku. 1
)

212. Jindich Beznický z Náchoda Václavovi

Hodickému z Hodic a erbóm jeho. komorníku

práva menšího zemského v kraji brnnském, zbo-

ží své vlastní a ddieství, totiž hrad pustý Lani-

berk, tvrz svú Bezník a ve vsi Bezníku a Ku-
roslepích, což sem tu ml a mn po pedcích mých
náleželo, a tetinu podací kostelního tu v Bezní-
ku, též což mi tu na tom podací píslušelo, —
všakž což k tej fae náleží, toho já neprodávám,

než toho pi fae zuostavuji, k emuž by fará
nynjší neb budúcí spravedlnost ml aneb má,

pi tom aby zachován byl, — s dvory, s rolí ora-

nú i neoranú, s lukami, s pastvami, pastvišemi,

s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami,

s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi,

s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými, s ro-

botami, s užitky a puožitky i se všemi poplatky,

s ekami, s behy, s rybníky, s rybnišemi, s po-

toky tekutými i netekutými, s jezery i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakž

to zboží svrchupsané od starodávna v svých me-
zech a hranicích vymezena3

) sou a každé zvláše

záleží, nic sob tu ani erbóm a budúcím potom-

kóm svým práva, panství ani kterého vlastenství

nezachovávaje, tak jakž sem to sám držel a uží-

val, než to všecko ve deky zemské vkládám a vpi-

suji ku pravému jmní, držení a ddinému jich

požívaní, a kdežby mi to ve dekách svdilo, to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad spolku Popelína. f.69

215. Jan Škorn z Prosee a v Popelín pijí-

mám Bohunku z Pošné, manželku svú, na pravý

a jednostajný spolek na své vlastní a
3
) ddiné

zboží, puol vsi Popelína s jejím píslušenstvím,

což k markrabství moravskému písluší, a na to

všecko, což nyní mám aneb ješt jmíti budu.

Vklad statku jaroslavského etc. od rukojmí

Volfovi Krajíovi.

214. Jan z Žerotína na Strážnici, najvyší ko-

morník markrabství moravského, Jan z Lichtn-

štajna a z Nyklšpufrku] na Lednici, najvyší sudí

téhož markrabství, Jindich Mezeícký z Lom-
nice na Jemnici, Jaroslav z Pernštajna na Hcljn-

stajn na míst nebožtíka pana. otce svého. Václav

z Boskovic na Buovicích, Ladislav Mezeícký
z Lomnice na Lochmperku, Jindich Kuna z Kun-
státu, Kryštof z Boskovic na Tebové, Jiík

z Lomnice na Lomnici, Sazima Zajíma z Kun-
státu na Jevišovicích, Zdenk z Valdštajna na
Brtnici, Jaroslav Osovský z Doubravice na Okar-

ci, Znata z Lomnice na Námši, Volf Kryštof

z Lichtnštajna na Nyklšpurku, Jiík Hortman
z Lichtnštajna na Valticích, Václav Berka z Du-

be a z Lipho na Štemberce, Karel Osovský

z Doubravice na J'ali, Bartolomj z Žerotína na

Bedslavi, Václav Haugvic z Biskupic na Hra-
nicích, Hynek Bilík z Komic na Veselí, Jan a

Václav, bratí vlastní z Kounic na Slavkov, Ji-

ík Žabka z Limberku na Kounicích, krále JMti

rada a místokanclé království eského, Jindich

Beznický z Xáchoda na Dunajovicích, Vilím

z Víková na Cimburku, najvyší hofrychtý mar-

krabství moravského, Jan Kropá starší z Nev-
domí na Litenicích, Jan Zahrádecký z Zahrádek

na Budíškovicích, Zykmund Valeky z Mírová na

Miroslavi, Burjan Svtlovský z Vlnova na No-

vém Svtlov, Mikuláš Prusinovský z Víková

na Petrovicích, Vilím Valeky z Mírová na Lele-

kovicích, Jan Tavíkovský z Tavíkoz i

ic na Polici,

Voldich Pepický z Ryclunberka na Pozoicích,

Michal Závise z Slavíkovic na Krakovci, Václav

Chroiístcnský z Malovar na Mysliboicích, Václav

l
) Opraveno touž rukou ze Brníku.

s
) Toto a dalši slovo tak v originále.

3
) Opraveno tou: rukou se z >:,i A.
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Vilím Dub-

nech, ktei snu se

otek l 'ilinn)

gistrj - em

skými toho statku

>i se tím statkem

Krajku

iui A íímu purkrabí pí

mu a jeho erbóm a p é vlastní zboží a

avit . msteko Ja-

itelním podacím, dvuor poplužní

irem a sladovní, msteko
Erpurk, ves Mi vice, ves Cule s l<< «>ttl-

ním podacím, ves Mincmanice, ves Malé Kidlo-

pustú Gnast, ves pustu NašarHa

jmstú Nnu ia . ves pustu Uncsndorf a hrad Hrá-

dek, ves Lukov s kostelním podacím, s dvorem

poplužným, s pivovarem a s sladovní, hrad pustý

Šenknperk, ves pustu, týmž jménem Šenknperk,

ves pustu Milešovice, ves pustu Vlkov, ves pustu

f. (>*' v

.

- pustu Hostrádky, ves pustu
|

éšky.

ni jich plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, s lidmi platnými i neplatnými, s poplatky,

oužitky, s ospy, s robotami, s slepicemi, s vajci,

s mejty, kteréž od starodávna k tomu zboží sou,

s vinohrady, desátky vinnými i obilnými, jakž ta

svrchupsaná zboží, msteka, vsi v svých mezích,

hranicích od starodávna záleží a vymezeny sou,

s horami, s lesy. s háji, s lukami platnými i ne-

platnými, s pastvami, s pastvišemi, s kovinami,

s ddinami ornými 1

) i neornými, s chrastinami,

s dolinami, s rybníky, s rybnišemi, s ekami, po-

toky, s vodami tekutými i netekutými, s jezery,

s mlýny, s mlýni.šemi. s lovy, s hony i se všemi

a všelijakými zvuolemi, jmenovaná zboží s tím se

vším, jak sme to sami drželi a užívali, svobodné,

žádnému nezávadné, ku pravému ddieství. jm-
ní, držení a ddinému požívaní ve deky zemské

vkládáme a vpisujeme.

A kdež by ta jistá zboží ve dekách nám svd-

ili
1
), to tímto vkladem moíme a v nive ohra-

cujeme.

, L2Í5. L-éta od narození Syna Božího Krista

Tána IMVCXLVIIII°, pi3
) asu svaté Kunhu-

ty [16. sárí 1349*)] v mst Brn držán jest soud

zemský, na kterémž sou sedli urození páni, pan

Václav z Ludanic na Chropyni, hajtman, pan

Zdenk z Valdštajna na Brtnici. místo držící pana

Jana z Žerotína na Strážnici, najvyšího komor-

níka, p.m Jan /. Lichtnštajna a z Nyklšpurku na

Lednici, najvýší sudí markrabství moravského, a

urozen} vládyka Matyáš z Hartunkova, místo

držící najvyšího písaství téhož markrabství. a

duOStOJnj U Bože otec a pan. pan Jan. biskup

olomúcký, a urození páni: pan Pertuoll / Lipého

na Hodonín, najvyší maršálek království eské
ho, pan Jan Jetich z Boskovic na Ousov, pan

Vank Lichtnburka na Bezci, pan Jaroslav

z Doubravice na Vokarci, pan Znata z Lomnice

na Námši, pan Ladslav Velen z Boskovic na

Tebové, pan Václav Herka z Dube a z Lipého

na Štemberce, pan Václav Haugvic z Biskupic

na Hranicích, pan Bernarl z Žerotína na Devo-
hosticích, pan Jan z Kounic na Slavkov, pan

Jindich Beznický z Náchoda na Dunajovicích;

a z vládyk: Vilím z Víková na Cimburku, naj-

vyší hofrychtý. Petr Pražma z Bílkova na I.ešt-

né, Prokop Podstacký z Prusinovic na Bouzov,

Jan Kropá starší z Nevdomí na Litenicích*),

Jan Zdánský z Zá-tizl a na Buchtov a Jan Za-

hrádecký z Zahrádek na Budíškovicích.

\rklad tvrze a vsi Tavíkovic. L70
216. Zdenk Mezeický z Lommice*) na Ledci,

Jan s Krajku na Xovýeh Uhericích, Václav

mladší z Lichtnburku na Bítov, Sezem) Zají-

ma z Kunstátu na Jevišovicích, Zdenk z Vald-

štajna na Brtnici, Lipolt z Krajku na Vratnín,
Jaroslaz 1 z Doubravice na Okarci, Znata z Lom-
nice na Námšti, Karel z Doubravice na Váli,

Hynek Bilik z Komic na Veselí, Jan z Kounic

na Slavkov, Vilím z Víková na Cimburku, naj-

vyší hofrychtý markrabství moravského, Zyk-

mund Valeky z Mírová na Miroslavi, Vilím Va-

leky z Mírová na I^elekovicích, Mikuláš z Víko-

vá na Petrovicích, Jan lleruolt z Herultic na

Budkovicích, J^^áclaz 1 Chroustenský z Malovar na

Mysliboicich, Václav z Hodíc na Hrubících.

komorník práva menšího kraje brnnského, Be-

neš Boita z Budce na Mašuovkách, Oldich Pe-
pický z Rychmburka na Pozoicích. Jan z Taví-

kovic na Polici, Albrecht Bošovský z Polanky,

Jan Rechmberk z Žcletic na ermánkovicích,

Petr Oneš z Zasti zl na Ttnici, Jindich z Krá-

lic na Králicích, Petr Rechmberk z Želetic na

Tulešicích, Trystram Hostákovský z Arklebic na

Ratiboicích, Jan Zelený z ían na Krhov Ja-

novi z Tavíkovic a erbóm jeho naše vlastní zboží

a ddictví, žádnému nezávadné, tvrz a ves Tavi-

kovice s dvorem poplužným, s pivovarem, m-
steko Bhaovicc s kostelním podacím, ve vsi

l
) Opraveno touž rukou z horními.

s
) Tak v originále.

J
) Za tím petržené slovo pi.

«) Sv. Kunhuty bylo tohoto roku v pondlí o. sárí. Vis

však na str. 271 poznámku ).

6
) Za tím petržené slovo pan.

°) Tak v originále.

') z opraveno touž rukou z s.
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Ratišovicích dva lovky usedlá, ves Dobronice a

ve vsi Peskocích šest lovku usedlých, kteréž
1

)

nám tu náleželi, s robotami, s lidmi platnými i

neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s rybníky,

s pivovar}-, s mlejny, ekami, s potoky, s vodami

tekutými i netekutými, s behy, s jezery, s lesy,

s háji, s chrastinami, s horami, s doly, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, s hony, s lovy, s ižba-

mi a s jinými všelijakými požitky, jakýmiž se

koli jmény jmenovati mohu a k tomu zboží pí-

slušely"') a písluší, jakož v svých mezech a hra-

nicích od starodávna vymezeny sou a záleží, se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

tak jakž jest toho všeho nebožtík pan Jan Zají-

ma z Kunstátu, najvyší sudí markrabství mo-

ravského, v držení a užívaní byl a na nás jest ja-

kožto na rukojmie a základ náš po smrti jeho ten

statek pipadl, nic sob tu ani erbóm svým a bu-

dúcím potomkóm tu na tom žádného práva, pan-

ství ani kterého vlastenství nezachovávajíc ani

pozuostavujíc, to všecko ku pravému ddictví a

ddinému požívaní ve deky vkládáme a vpisuje-

me ku pravému jich jmní, držení a ddinému
požívaní. Jestli by to svrchupsané zboží kde ve

dekách zapsáno bylo, to tímto vkladem moíme
a v nic obracujeme.

Mežován a na okraji Jan z Zerotína.

Dobrá vuole.

217. Já Jindich Beznický z Xáchoda na Du-
najovicích vyznávám tímto listem obecn pede
všemi, kdež ten anebo túc slyšán bude, jakož

mám list hlavní na pargamen na správu statku

tavíkovského s jeho píslušenstvím od pámiov a

rytístva, kteí sou statek po nebožtíku panu Ja-

novi Zajímaovi, najvyším sudím tohoto mar-

krabství, rukojmiemi súc, ujali a mn prodali,

jakž to týž list správní s peetmi visutými týchž

pánuo a z rytístva, celý a dokonalý, šíe a svtle-

ji ukazuje a zavírá, a v tomto listu jest znameni-

t vymínno a zapsáno, kdož by tento list s mú
dobru a svobodnu vuolí, erbuov a vrných ruk

mých ml, že ten má a jmíti bude túž plnu moc
a právo ke všem vcem v tomto listu zapsaným
jako já, svrchupsaný Jindich Beznický, a pro-

tož já, svrchupsaný Jindich Beznický, dal sem
a mocí listu tohoto dávám sám od sebe i od er-

buov svých a vrných ruk na ten list svrchupsa-

ný a na to všecko právo své v tom listu zapsané

svá dobru a svo[bo]dnú vuoli urozenému vlády-

ce, panu Janovi Tavíkovskému z Tavíkovic na

Polici, tak, aby on, svrchupsaný Jan Tavíkovský,

k tm ke všem vcem nahoe doteným a psaným
ml túž moc a též plné právo, jako já, svrchupsa-

ný Jindich Beznický, erbové moji i mé vrné
ruky mli sme. Tomu na svdomí peet svú vlast-

ní k tomuto listu pivsiti sem dal a pro íii

domost toho piprosil sem urozených pánuov,

pana Jana Krajíe z Krajku na Nových Uheri-
cích, pana Jaroslava Osovského z Doubravice na

Okarci, urozeného a stateného rytíe, pana Zyk-

munda Valeckého z Mírová na Miroslavi, a uro-

zených vládyk, pana Václava Chroustenského

z Malovar na Mysliboicích, pana Václava Ho-
dického z Hodic na Hrubicich, komorníka práva

menšího brnnského, pana Jošta Višovského
z Petrovce na Višovém, že sou také peeti <vé

podlé mé k tomuto listu, sob i erbóm svým bez

škody, pivsiti dali. Jenž jest psán a dán v mst
Brn v nedli po památce svatých Filipa a Ja-

kuba, apoštoluov božích f§. kvtna 1549], léta od

narození Syna Božího XVcoXLVlIII° poítajíc

Vklad dvoru a vsi Blovic. f.70i

218. Pavel Blovský z Blovic i s erby a bu-

dúcími potomky svými Jiíkovi Zahrádeckému

z Zahrádek a erbóm jeho své vlastní a ddiné
zboží, totiž dvuor a ves Blovice s plným pan-

stvím, s platem penžitým, s lidmi platnými i ne-

platnými, osedlými, s robotami, s kury i se všemi

požitky a duochody, s dvory, s rolí oranú i ne-

oranú, s rybníky, s rybnišemi, s potoky, s voda-

mi tekutými i netekutými, s lesy, s chrastinami,

slukami, s pastvami, s pastvišemi, s pustotinami,

s hony, s lovy, pustiti neb zabiti, s hory,3
) s doly

i se všemi duochody a požitky i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím i se všemi

svobodami k tomu statku píslušejícémi,*) tak zú-

plna a v celosti, jakž to svrchupsané zboží od sta-

radávna vymezeno a okršleno jest, tak jakž sem

to jisté zboží sám držel a požíval, nic sob tu ani

erbóm svým a budúcím potomkóm ani žádnému

jinému žádného práva, panství ani kterého vla-

stenství nepozastavujíc ani zachovávám,5
) než to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji k jich

pravému jmní, držení a ddinému užívaní, a

kdež by mi to svrchupsané zboží kde ve dekách

zapsáno bylo, to tímto vkladem moím a v nic

obracuji.

Smlouva o píhon etc.

219. Léta Pán IMVC0XLVTII°, v stedu na

den památky svatého Jakuba [2=,. ervence 1548]

námi, Znatú z Víková na Uhicích, komor-

níkem práva menšího olomúckého, Benešem Kr-

Tak v originále.

-) Druhé 1 jest opraveno touž rukou
3
) Tak v originále.

4
) V orig. píslušejícému.

6
) Tuk v originále.
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mú i Konipas na ZeUticích, Matyáiem Oechov-

ským -- // se jest vajpovid a srovnání

pátelské a dobi hranice a mese grunt

ých, damborských a nesklovských mezi

nými pány, panem Smilem, panem ekem,
Kun) ítu na Damboicich, i na míst

pana Kryštofa, bratra jejich mladšího nedílného,

el Damboic, s jedné a pa

není Janem Ždánským s Zástizl na Buchlov

- strany druhé, a to takové: Jakoi test byla

ruosnice a rozepe mezí stranami svrchupsanými

hon po, i Starým rybníkem damborským.

kterél ovši grunty a rolími svými Dam-

borským bránili, ii zase v oulehlích nade vsi pustu

Nesklovicemi ruosnice a -vodky od obojí strany

odpíraní o hraníce nesklovské a šenstras-

ské jest byla. i takto mezi nimi vypovídáme:

Píhon[u] Damborší pod Starým rybníkem po

behu násedlovském svobodu jmíti nyní i na asy
budúcí mají tak a potud, pokudž jest od nás.

svrchu jmenovaných pátel od obojí strany vyda-

ných, zamezeno a kopci hranními1
) vymezeno,

hned ponúc od splavu Starého rybníka, kdež

najprv jeden kopec udlán, ped se poádn po

ty kopce až nahoru nad Ryje damborské a ná-

sedlovské, a ti kopcové mají bejti pravá hranice,

dlíce' i grunty damborské a nesklovské, kteréž

sou s tej strany rybníku damborských, a s druhé

strany, k Xásedlovicím, násedlovské; a od toho

kopce nad Ryjemi, ponvadž svdkové sob na

odpor byli v rovném potu, tch úlehlí stalo se

rozdlení tak, jakž od toho kopce jinými kopci

až pes silnici a podlé silnice až za druh silnici,

která/ slov Brnnská, a odtad zase dolu proti

Šenstrasu Malému až k loukám šenstrazským za-

mezeno a zahranieno jest. A to má býti pravá

hranice a meze, dlící grunty násedlovské pánuo

z Kunstátu po pravé ruce k damborským rybní-

kóm a gruntóm šenstrazským3
) dol po levé

stran, jakž meze od tch kopc ukazuje, kdež

jest dále rozepe nebylo. A tak to zamezení a

obnoven! tch hranic mezi pány z Kunstátu, jakž

se svrchu píše a zamezeno jest, má bejti a zuo-

stati za pravú hranici, dlící grunty damborské

a nesklovské') pán z Kunstátu a grunty ná-

sedlovské a šenstrazské pana Jana Zdánského

z Zástizl, na vné a budúcí asy, aby každý

svým ddin vládl a toho užíval. A hned nazajtí

od datum tejto vejpovdi ob stran s lidmi svý-

mi mají na ta místa vyjíti a ty kopce veliké do-

f."l staten zdlati a kamením zasaditi a dále,
|
kdež

potebí, staré kopce obnoviti, a pi nejprvnjším

soudu zemském, kterýž v Brn držán bude, aby

pedstoupili ob stran ped soud zemský a toho

žádali, aby tato smlúva a naše vajpovd pro bu-

dúcí nesnáze ve dek\ zemské vložena byla.

A každé stran dali mih- tuto jednu smlÚvU, peet

mi našimi visutými stvrzenu. Stalo se na Násed-

lovících léta a dne naped psaného.

Potvrzení královské na vsi Hrutov, Brodci,

kostelním podací ve vsi Knžieích.

220. My Ferdynand, /. boží milosti ímský

král, po všecky asy rozmnožiteJ íše a uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, infant

v Išpaní. arcikníže rakouské, markrabie morav-

ský, lucemburské a slezské kníže a lužický mar-

krabie etc, oznamujem tímto listem všem, že

sme ponížen prošeni od urozeného Zdenka

z l'aldštajna na Brtnici a velebného Ondeje
opata a všeho konventu kláštera želivskho, vr-

ných našich milých, abychom jim níže psané

smlúvy, mezi nimi obapoln udlané, milostiv

potvrditi ráili, kterážto smlúva takto slovo od

slova v sob zní a zavírá:

Léta Pán IMVCXLVII°, v nedli po svatém

ehoi [14. bezna 1547] v mst Brn námi, Ja-

nem Zajímaem z Kunstátu [a] z Jevišovic na

Tavíkovicích, najvyším sudím markrabství mo-

ravského, Vilímem z Víková na Cimburku, naj-

vyším hofrychtýem téhož markrabství, Pem-
kem z Víková na Prusinovicích, podkomoím
doteného markrabství, na poruení krále JMti,

pána našeho milostivého, stala se smlúva celá a

dokonalá mezi urozeným pánem, panem Zde-
kem z Valdštajna na Brtnici, s jedné a velebným

knzem Ondejem, opatem želivským-, a konven-

tem jeho s strany druhé, a to taková, že knz
opat s konventem svým podací kostelní ve vsi

Knžieích, ves Hrutov, ves Brodce, ves Vesku,
s jejich vším píslušenstvím a panstvím, což k

tomu podací a tm všem od staradávna píslu-

šelo a písluší, s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s potoky, s rybníky, s lesy panu Zdekovi a er-

bóm jeho ddin poušejí s vuolí a vdomím
JKMti od sebe a budúcích opatuo a konvent

kláštera želivského, a pan Zdenk od sebe, erbuo

a potomkuo svých, pánuov brtnických, má jim,

knzi opatovi a konventu jeho i budúcim jejich,

opatóm a konventm želivským, na svém vlast-

ním ddiném zboží, na msteku Opatové a na

Staré íši, platuo ddiného tidceti kop groši

eských zapsati a ve deky zemské vložiti, za kopu

LX gr. a za I gr. VII penz eských poítajíc,

na minci obecn berné v tomto markrabství; a

ten plat opatóm a konventm želivským od pana

') n opraveno touž rukou

-) psáno v orig. ije.

3
) V orig. šenstrazskych.

4
) V orig. nesklovce.
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Zdenka, erbuo a potomku jeho, pánuov brtnic-

kých, má vydáván a na obydlé jeho knzi opatovi

posílán býti a opat z každého pijetí platu kvi-

tovati, a to rozdíln, pi svatém Václave patnácte

kop gr. a pi svatém Jií druhých patnácte kop

gr., a tak každý rok na asy budúcí potud, po-

kudž by pan Zdenk, erbové aneb potomci jeho,

páni brtniší, toho platu [s]
1

) svrchupsaného zbo-

ží nesvedli a jinde v jistém a píležitém míst

knzi opatovi a konventu jeho neukázali a neod-

vedli a ve deky zemské nevložili. Item toto zna-

menit vymieujem: jestliže by kdy z dopuštní

božího aneb jakž koli Opatov a Stará 2

) Hiše vy-

hoely anebo z jakéž koli píhody kterého asu
že by pánu svému poplatkuo spravovati nemohly,

proto pan Zdenk, erbové a potomci jeho, páni

brtniší. budu povinni a mají doteným opatóm

a konventu ten plat roní každého roku, jakž se

svrchu píše, spravovati a v moc jich vydávati.

A podlé tejto naší smlúvy mají se k sob na ob
stran kesansky zachovati a od krále JMti na

tuto smlúvu potvrzení sob zjednati a ve deky

zemské vložiti dáti. Také se toto znamenit vy-

mieuje: knz opat s konventem svým všech

duochod, kteíž od svatého Jií z toho zboží

jdou, i s platem svatojiským, požiti mají, než le-

suo od toho asu prodávati ani mejtiti dáti ne-

mají. Knz opat s konventem svým toho podací

f.?lv. knžieského i a vsí jmenovaných tajden po sva-

tým Jií píším panu Zdekovi postoupiti a lidi

v lovenství uvésti mají. Toho pro budúcí pa-

mt my svrchupsaní, od krále JMti k tomu jed-

nání kommisai vydaní, každé stran jednu

smlúvu, v jednostajná slova na pargamen napsá-

nu, pod peetmi svými pivšenými sme dali. Sta-

lo se léta a dne naped psaného.

K jejichžto obuo stran ponížené prosb naklo-

nni souce a znajíc pi tom dobré a užitené3
)

obojí strany bejti, s dobrým rozmyslem, naším

jistým vdomím, mocí královskú v echách a ja-

kožto markrabie moravský dotené smlúvy ve

všem jejím znní, položení, punktích. klauzulech,

v artykulích sme potvrditi ráili a tímto listem

schválitjem a potvrzujem, pikazujíce všem oby-

vatelm a poddaným našim ze všech stavuo mar-

krabství našeho moravského, nynjším i budú-

cím, vrným milým, abyste svrchupsané, Zdenka

z Valdštajna a opata kláštera želivského i s kon-

ventem, nynjší i budúcí. pi 1
) tej smlúv i tomto

našem milostivém potvrzení i pi všem, což se

v tomto listu píše, jmli, drželi a neporušitedln ny_

ní i na budúcí asy zachovali, žádných jim v tom

pekážek neiníce ani komu jinému initi dopouše-

jíce, pod uvarováním hnvu a nemilosti naší krá-

lovskej i budúcích králuov eských a markrabí

moravských. Tomu na svdomí peet naši krá-

lovskú k tomuto listu pivsiti sme rozkázali. Dán
na hrad našem pražském v pondlí po nedli

postní Reminiscere [18. bezna 1549], léta boží-

ho IMVCXLVIIII a království našich ímského

XVIIIP. a jiných XXIII°.

Ferdinandus.

Jiík Loxan.

Henricus 5
). burgravius Missnensis,

supremus regni Bohemie cancellariu-.

Poslové tohoto listu ke dekám dáni jsou od

pana hajtmana pan Vank z Lichtnburka, pan

Jaroslav z Doubravice etc.

List mocný královský paní Bohunce z Pernštajna.

221. My Ludvík, z boží milosti uherský, eský,

dalmatský, charvatský etc. král a markrabie mo-

ravský, lucemburské a slezské kníže a lužické

markrabie etc. oznamujem tímto listem všem.

že sme prošeni jménem urozené Bohunky z Pern-

štajna, nábožné naší milé, o list mocný, na kterýž

by všecek a všelijaký statek svnoj, kterýž koli

jmá anebo míti bude, poruiti anebo jej zíditi

mohla. K takové prosb a žádosti její naklonni

souce, s dobrým rozmyslem a naším jistým v-
domím, mocí královskú jakožto král eský a

markrabie moravský svolili sme k tomu a tímto

listem svalujeme, vuoli naši jistu a moc plnu též

Bohunce dávajíce, aby ona všecek statek svuoj

movitý i nemovitý, ddiný, manský nebo zápis-

ný, kterýž má nebo jmiti bude, odkázati, dáti

anebo poruiti mohla a moc mla bu spolen

nebo rozdíln, za zdravého života anebo na smr-

tedlné posteli, komož6
) se jí kolivk zdáti ' a líbiti f.?2

bude, krom osob duchovních, a k tomu, aby

mohla a moc mla poruníky zdlati statku svého

i dtí svých, kteíž se jí koli užitení zdáti a vi-

dti budu, však to zídíc listem tak podlé ádu a

obyeje markrabství moravského, a to bez naší,

budúcích našich, králuov eských a markrabí

moravských, i jiných všech lidí všelijaké pekáž-

ky. Kteréž dání, porouení a zízení, též poru-

níkuo zdlání statkuo svrchupsaného tolikéž má

moci a pevnosti míti, jako by dekami zemskými

zapsáno a utvrzeno bylo, bez umenšení. Pika-

zujíce najvyšímu komorníku a najvyšímu sudímu

v markrabství moravském, nynjším i budúcím,

vrným našim milým, abyste, když kolivk od

svrchupsané Bohunky požádáni budete anebo od

poruníkuov její. kšaft ten a zízení, kteréž by o

') Nebo pedložka s splynula s následujícím ?.

2
) Opraveno tou: rukou ze slova konventu.
3
) V orig. užitné.

4
) V orig. pe.

5
) T. j. Jindich z Plavná.

6
) Tak v originále.
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.-taiku svém na tento nás mocnj list udlala, ve

dckj zemské joj vložiti a vepsati rozkázali, ád
a právo zachovajíc, i - listem tímto, vuoli v tom

. rozkázáni jisté znajíc a jinae toho neiníc,

Ikv. zmatku a všelijaké odpornosti. tomu na sv

domí peet naši královsk k listu tomuto rozká

.-.ih sme pivsiti. Dán na Budíne v stedu ped

hodem a slavností Tla božího [20, kvtna />'//.

Pán XV XXI . království na-

šich uherského, eského šestého.

A<1 relacionem magnifici domini Laczlai de

rn[berg] in Bechyna, supremi regni Bohemie

cancellarii.
1
)

Poslové tohoto listu ke dekám od pana haj t-

mana dáni sou pan Jan z Kounic, pan Jindich

Beznický z Náchoda.

Poruenství pani Bohunky z Pernštajna.

111. Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice

amen. Já Bohunka z Pernštajna a na Sádku, zna-

menaje neustavinost života svého, ponvadž jest

to Pán Buoh všemohúcí zíditi a spuosobiti rá-

il, což kolivk na tento svt pichází a se rodí,

eko smrti okusiti musí, a protož, ponvadž

já v témž povolání sem, téhož na sebe oekávajíc,

když mne Pán Buoh s tohoto svta povolati ráí,

že jíti pedse musím, i nemajíc ped sebú nic

jiního nežli smrt a nevdúc. kdy a kterú chvíli

ji Pán Buoh na mne dopustiti ráí, znajíc, že to

každému náleží, komuž Pán Buoh rozumu puoj-

iti ráil, jsouc pi dobrém zdraví a rozumu aby

o svém statku zízení a poruenství 2
) uinil, kte-

réhož mu Pán Buoh všemohúcí z milosti své

puojiti ráil, kdež já, naped psaná Bohunka

z Pernštajna, nechtíc, aby o muoj statek po smrti

mé jaké ruoznice a nesnáze bejti mly, takto o

nm ídím a puosobím chtíce, aby se tomu vše-

mu, což v tomto kšaftu a poruenství mém zí-

zeno a zapsáno jest, dosti stalo: Jakož mám list

mocný od najjasnjšího knížete a pána, pana

Ludvíka, uherského a eského, dalmackého, char-

vatského etc. krále a markrabie moravského,

slavné pamti, pána mého nkdy milostivého,

kterýž mi JKMt dáti ráil, abych statek svuoj

všecek a všelijaký, mohovitý i nemohovitý, zíditi,

poruiti a odkázati mohl[a], komuž by mi se zdá-

lo a líbilo, i nad tím nade vším statkem svým po-

runíky sdlati, tak jakž ten list mocný, od JKMti
f.72v. mn daný, v sob sieji a svtleji ukazuje a

zavírá, kdež na týž list mocný toto poruenství

dole psané iním: Pedkem nade vším statkem

svým mohovitým i nemohovitým tyto poru niky

dlám, ídím a ustanovuji: urozené pány, pana

Jana z Žerotína a na Strážnici, najvyšího komor-

níka markrábství moravského, pana syna svého

*) Tato kancléská formule je v orig. napsána vpravo

od zápisu o poslech.

milého, pana Jana z Pernštajna a na Helfnštajn,

pana bratra svého milého, pana Jaroslava z Pern-

štajna, pana strejce svého milého, a pana Jindi-

cha Besnického z Náchoda na Dunajovicieh, na

ten zpuosob, aby synuom a vnukám mým dole

psaným statek muoj podlé tohoto kšaftu mého

postoupen byl, však na ten konec, když tíž synové

a vnukové moji níže psaní pánuom poruníkóm

mým pipovdí, že se chtí podlé tohoto mého

kšaftu a poslední vuole mé zachovati a jemu

dosti uiniti, což v sob obsahuje a zavírá, a i to-

ho týmž synuom a vnukóm svým dóvujíc, že

nad ekem z Lipého, bratrem svým, synem a

vnukem mejm, kterýž ješe let nemá, vrn a

bratrsky udlají pe>dlé tohoto poruenství mého.

Item. jakož mám u synuov a vnukuov svých,

u pana Pertuolta, u pana Vilíma a u eka,
bratí vlastních Z Lipého, patnácte tisíc kop gr.

eských aneb tidceti tisíc kop míšeských, kdež

na tu summu list na pargamen udlaný mám od

pana Pertuolta i na míst jeho bratí mladších,

pak tch patnácte tisíc kop gr. aneb XXXM kop

míšeských porouím panu Pertuoltovi a eko-
vi na rovné díly, aby se každému z nich dostalo

patnácte tisíc kop míšeských. A jakož sem dala

za Jiosice s jejich se vším píslušenstvím patnácte

tisíc kop míšeských, ty porouím panu Vilímovi

z Lipého, synu a vnuku svému, se vším a všelija-

kým píslušenstvím i s Boinemistím rybníkem,

kterýž se tu udlal, též také i s tú Véskú, kterúž

sem od pán ernohorských, pana Jana, pana Ja-

roslava a pana Tasa, koupila, i s tím, což sem po-

tom pikoupila aneb ješe z vuole boží pikoupím,

to všecko naped psanému panu Vilímovi, synu

a vnuku svému, porouím, však na takový zpuo-

sob: jakož jest se smlúva stala mezi panem Ja-

nem z Lipého a na Krumlov, najvyším maršál-

kem království eského, dobré pamti, synem

mým milým, a panem Janem z Pernštajna na

Helfnštajn, bratrem mým milým, že pan Vilím,

syn a vnuk muoj, má pojíti k stavu manželství

Kateinu mladší z Pernštajna, dceru naped psa-

ného pana Jana z Pernštajna, bratra mého, pak.

jestliže by to Pán Buoh všemohúcí dáti a spuoso-

biti ráil, aby se to tak sešlo a pan Vilím, syn a

vnuk muoj, Kateinu mladší z Pernštajna, dceru

pana Jana z Pernštajna, bratra mého, za man-

želku ml a Pán Buoh všemohúcí ráil jemu

z milosti své s ní syny dáti, tehda po smrti pana

Vilíma statek rosický všelijaký s tím se vším pí-

slušenstvím, jakž se naped píše, aby pipadl na

syny pana Vilíma, kteréž by ml 5 Kateinu

mladší z Pernštajna, dceru pana bratra mého. A
jestliže by Pán Buoh pana Vilíma smrti uchovati

*) s opraveno touš rukou z ij.



XXVI '549 343

neráil, tehda aby synové jeho nedorostli v vo

patrování byli matee své do stavu jejího pro-

mnní a pana Pertuolta, strejce jejich. Chtl-li

by se pak panu Vilímovi v ten statek rosický na-

ped psaný který z bratí jeho vkládati a v tom
statku pekážku initi a dlati aneb synóm jeho,

kteréž by ml s naped psanú Kateinu mladší

z Pernštajna, dceru pana Jana z Pernštajna,

f.?3 bratra mého, tehdy
|
aby se v ten statek rosický

s jeho se vším a všelijakým píslušenstvím sestry

jejich, dcery a vnuky mé, zejména tyto, paní Jo-

hanka, paní Bohunka, Lidmila a Božina, a syno-

vé pana Jana z Pernštajna, bratra mého, Jaro-

slav , Vratislav a Vojtch, a Kateina, dcera jeho,

manželka pana Vilíma, syna a vnuka mého, moc-

né uvázali, jej drželi jako své vlastní ddictví a

jím se rozdlili, jak by se jim zdálo a líbilo, jako

s svým vlastním. Pakli by se panu Vilímovi ani

synóm jeho od pana Pertulta a od eka v tom

žádná pekážka nedala, ani od synuov jejich, a

Pán Buoh všemohúcí na pana Vilíma smrt do-

pustiti ráil a on po sob žádných ddicuo musk-
ho pohlaví ádn pošlých nepozuostavil, tehdy

[v] ten statek rosický, tak jakž se naped píše,

aby se uvázali pan Pertuolt a enk, synové a

vnukové moji, aneb synové jejich od nich ádn
pošlí, a z toho statku aby Katein z Pernštajna,

manželce pana Vilíma zamluvené, nad vno její

dali puol druhého tisíce kop groši eských aneb

ti tisíce kop míšeských. Než toto sob v tomto

poruenství svém znamenit vymieuji: jakož

sem panu Vilímovi, synu a vnuku svém[u], Ro-

sice se vším jejich píslušenstvím tímto kšaftem

svým zavázala, však takovú mrú, jestliže by Ka-

teinu mladší z Pernštajna, dceru pana Jana

z Pernštajna, bratra mého, sob za manželku

vzal podlé smlúvy, kteráž jest se s nebožtíkem

panem Janem z Lipého, synem mejm dobré pa-

mti, otcem pán Vilímovým, a panem Janem
z Pernštajna, bratrem mým, stala, kteráž ped
rukama jest, pak, bojíce se toho, že se asové
mní a lidé také v nich, jestliže by se panu Vilí-

movi podlé tej smlúvy státi a Kateiny mladší

z Pernštajna za manželku vzíti nezdálo a pan

Pertult, bratr jeho, syn a vnuk muoj, chtl v to

vstoupiti podlé tej smlúvy a asto jmenovánu

Kateinu mladší z Pernštajna sob za manželku

vzíti, tehdy aby tnu také tím vším právem Rosice

pipadly, tak jakž sem je panu Vilímovi zavázala,

a pan Vilím aby s ekem v tch XV M kop gr.

eských aneb XXX M kop míšeských rovný díl

ml, tak jakž prvé panu Pertuoltovi s ekem
svdilo. Pakli by z nich žádný v to jíti a Kate-

iny mladší z Pernštajna sob za manželku vzíti

nechtl, tehda tomu chci, aby asto jmenované

Katein mladší z Pernštajna z majch statkuov

od synuo a vnuk mých tyi tisíce zlatých uher-

ských ervených v roce poád zbhlém, když by
tomu dosti uiniti nechtli, dáno a vyplnno bylo.

Item, jakož setn/xi paní Johance a po paní Bohun-
ce z Lipého, dcerách a vnukách svých, pi vdáni

jejich z statku svého po každé dala Vc kop gr.

eských aneb IM kop míšeských, také tomu chci,

jestliže by Lidmila a Božina, dcer}- a vnuky mé
a sestry naped psaných synuov a vnuk mých.
ke vdáni po smrti mé pišly a s vuolí bratí a

pátel se vdaly, 0631 každé z nich z statku mého
také Vc kop gr. aneb IM kop míšeských dáno a

vyplnno
\
bylo v roce poád zbhlém po vdáni f.73v.

jejich.

Item o nápadích pak z statku svého takto í-

dím: Jestliže by Pán Buoh všemohúcí na syn v

a vnuky mé naped psané smrt dopustiti ráil a

oni by po sob žádných synuo a ddic nepo-

zuostavili ádn pošlých mužského pohlaví, než

dcery, tehdy jest v tom vuole má, aby tch XVM
kop gr. eských aneb XXXM kop míšeských, o

kterýchž sem naped v rozdílích postavila, ty aby

pipadly na sestry jejich a dcery mé a na1
) dce-

ry synuov mých, kteréž by po sob pozstavili,

na takový zpuosob: ponvadž sem paní Johanku

z dtinství vychovala, tej aby dáno bylo z toho

statkuo, totiž z tch XVM kop gr. eských
anebo ze XXXM kop míšeských, dvanácte [ti-

síc] kop míšeských, a osm[n]ácte tisíc kop mí-

šeských, ty aby na rovné díly pišly mezi dce-

rami a vnukami mými a dcerami synuov mých.

Item, což se statku rosického dotýe, ponvadž
sem jej na vtím díle

2
) za to koupila, což jest mi

Pán Buoh všemohúcí z milosti své svaté dáti rá-

il a od nebožtíka pana otce mého milého jest se

mi dostalo, takto o tom rosickém statku naped
psaném s jeho se vším píslušenstvím ídím a

porouím: Jestliže by Pán Bh všemohoucí na

syny a vnuky mé smrt dopustiti ráil a oni žád-

ných synuo a ddicuo po sob mužského pohlaví

ádn pošlých nepozuostavili, tak jakž sem toho

v tomto svém poruenství naped dotkla a dolo-

žila, tehdy ten statek rosický porouím panu Ja-

novi z Pernštajna, panu bratru svému milému, a

synóm jeho Jaroslavovi, Vratislavovi a Vojtcho-

vi a ddicóm jejich ádn pošlým.

Item toto sob pozuostavuji a vymieuji:

jestliže bych komu chtla z tch ze všech tí díl

poruiti aneb dáti, aneb ze všeho statku spolen,

do pti tisíc kop gr. eských, tehda synové a vnu-

kové moji, pan Pertolt, pan Vilím a enk, po-

vinovati budu tomu dosti uiniti ; a to budu moci

dáti, poruiti a odkázati listem na pargamen
aneb na papíe pod peetí svú a na svdomí jed-

') V orig. nad. ') ij opraveno touž rukou z ie.
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noho neb dvú z pánuov a dobrých lidí, a jak bych

stavila, pi kterém by ta summa YM kop

ikých dána a vyplnna býti mla, jedné

b aneb osobám, tehdy aby se tomu pi témž

-.1 >'d synuov a vnuku mých dosti stalo. Item,

$( I
'; .-. ejfa /i.(íú' zlatých, které na sám-

ku Veveí zapsáni mám, dotýe, též ta !

stíber a klenotuo dotýe, kteréž mám, bud jich

málo neb mnoho, komu.- bych toho Y '

, M zl.

poruila noh dala. též také Stíbra aneb klenoty,

bud spolen aneb rozdíln, jedné osob aneb oso-

bám, a to té>. liftem svým pod peeti svá a na

svdomí pánuo a dobrých lidí dvma peetmi,

tomu chci, aby se tomu všemu od synuov a vnu-

ku mých naped psaných dosti stalo. Pakli bych

o tom puol šestu tisících zlatých a o tch kléno-

tich v tom listu, kde sob pozuostavuji, abych do

pti tícíc kop gr. poruiti mohla, zmínku uinila,

komu bych to odkázala, tomu chci. aby to tak

mocné a stálé bylo. jako bych o tom obem zvlášt-

ním listem poruila.

Také sob toto zvláštn vymieuji a toto po-

ruenství své na ten zpuosob iním a tej moci so-

b pozuostavuji: jestliže bych chtla 1

) toto poru-

enství své bud" všecko aneb v nkterých artyku-

lích zmniti, abych toho vuoli mla, a kteréž bych

artykule zmnila, tehda aby v tomto poruenství

žádné moci nemly, a kterýchž bych nezmnila,

ty aby v své mocnosti zuostaly; však to zmnní
budu moci uiniti, jestliže mi se zdáti bude, pod

peetí sv a pod šestmi peetmi pánuov a do-

brých lidí, a to má tak stálé a trvalé bejti jako to-

to mé poruenství. Pakli bych toto poruenství

v nive obrátiti chtla a jiné udlala, také sob

f.?4 v tom moci a vuole
|
své pozuostavuji. Kdež toho

všeho na jistotu a na potvrzení k tomuto listu,

kšaftu a poruenství mém[u], peet svú vlastní

s svým jistým vdomím pivsiti sem dala a pro

širší toho vdomost piprosila sem urozeného

pána, pana Jindicha8
) z Lomnice a na Lomnici,

urozených a statených rytí, pana Vilíma

z Yíckova na Cimburku, najvyšího hofrychtýe

markrabství moravského, pana Pemka z Yícko-

va na Prusinovicích, podkomoího markrabství

moravského, pana Znaty z Víková na ejkovi-

cích, a urozených vládyk, pana Oldicha Pe-
pického z Rychmberka na Pozoicích a pana Ji-

íka Oslavického z Jemnický a na Oslavice, že

sou peeti své podlé mé k tomuto poruenství

mému a poslední vuoli mé pivsiti dali, sob a

erbóm svým bez škody. Jenž jest dán a psán na

Rosicích v stedu ped Kvtn nedlí /jo. bezna

1547], léta Pán IMVCXLVII° poítajíc.

I )ruhé poruenstv í.

22">. Ve jméno Pána našeho Ježíše Krista

amen. |á Bohunka s Pernitajna a na Sádku

známo iním tímto listem obecn pede všemi.

i
u; 11 aneb túce slyšeti budu: Jakoi sem

ve jméno Pána Boha svého poruenství udlala

na mocný list královský i s rad pátelskú, tej

víry smíc ku ránu Holin, že jest poádné podlé

obyeje a ádu markrabství moravského, v kte-

sem i poruniky sdlala nad statkem svým,

kteréhož mi Pán Buoh svil do vuole své, tej

celé duovrnosti souce ku Pánu Bohu a k nim,

že se pi tom pi všem tak zachovají, jakž vuole

a žádost má jest, než toto sou sob v nm hned

svláíe posúostavila, jestli bych co chtla v nm
smniti na viem neb na díle, abych toho vuoli a

moc mla, proto tuto ceduli z tej píiny dlám,
i se zdá, Se sem v tom poruenství nedost0-

. a, abych touto cedulí oznámila. Což se statku

rosického dotýe, jakož sem o nm v poruenství

svém zídila,- na jaký zpuosob a komu poruila,

touto cedulí toho potvrzuji a za to žádám, aby se

pi nm tak zachovalo, jakž to poruenství vym-
uje. A ponvadž mi milý Buoh dal toho doe-

kati, že sou synové moji k letóm pirozeným dva

pišli. Pertuolt a Vilím, pánuo poruník za to

žádám, aby, nemoh-li všickni ti, ale nkterý

z nich v tom se synuom mejm hned opovdli po

mé smrti, že sou poruenství ode mne uinné na

se pijali a že se podlé nho zachovati chtí, téhož

že na nich žádají, aby jim oznámili, chtjí-li se

pi nm též tak, jakž vuole má jest, zachovati, a

djí-li, že chtí, tehdy aby jim statek postoupen

byl; kdež já také, jestli mi milý Buoh pamti a

rozumu popeje, k témuž rozumu ouedníka,

kteréhož na ten as jmíti budu, chci zavázati. (Ve

všem milý Buoh vuoli svú konaj.) Tohoto naped
žádám, což bych kolivk dcerám svým odkázala

nad to vajše, než v poruenství stojí, a v této ce-

duli postavila, aby se tak stalo: Jakož pedkem
toho žádám, aby paní Bohunce, dcei mé, z stat-

k mejch jedno sto kop gr. jse vydávalo na minci

obecn berné každý rok, pona hned od mé smrti,

až do její smrti: Lidmile a Božin, jestli bych

jich v živnosti s[v]é nevdala, jakož sem kšaftem

zavázala, aby každé jeden tisíc zlatých dáno bylo

na minci obecn berné: nad to vajše jim pidávám,

aby každé tyi sta zlatých na vaj právu ode mne

pidáno bylo. Bcrnartovi, synu pán komorníkovu3
)

a paní Johanky, dcery mé, dá-li mu Pán Buoh

živu bejti, kdy mu bude dvanácte let, aby mu sy-

nové moji z statk mých jeden tisíc zlatých dali

') V orig. tla ; ch splynulo s pedcházejícím ch.

5
) Za tím petržené nedopsané slovo Mezeíc.

») Jana s terotína a na Strážnici.
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na minci obecn berné. Též synóm pana Ladsla-

va s Boskovic a paní Bohunky, dcery mé, Vako-
vi a Janovi, aby synové moji z statk mých vy-

dali, když jim bude po dvanácti letech, obma
1.7-iv. jeden tisíc zlatých, než prvé nic. Marianu,- a

Kunce, dcerám svrchupsané paní Bohunky, dce-

ry »ié. aby se dalo každé jedno sto kop gr. tako-

vá mrú, když synóm paní Bohuniným synové

moji summu svrchupsanú dávati budu, aby i tuto

v ruce paní Bohunky dali, aby jim ona toho do-

chovala do let jich pirozených, a dcerám, až

k místu pijdu.

O klýnotech, stíbích a všelijakých svrchách,

kdež je koli mám, takto o tom ídím a touto ce-

dulí vuoli svil oznamuji, tej duovrnosti ku pá-

nóm poruníkóm i k synóm svým sem, že se

v tom tak, jakž vuole má jest, zachovají: To-

mu pedkem chci. což bych dcei své které

kolivk, i Kácí, v živnosti své na klenotech neb e-

tzích dala což kolivk, aby se jí v to nevkládali

ani odjímali, a kteréž by klenuty pozuostalv a já

jich v živnosti své nerozdala a ty složené byly

v truhlikách neb v emž koli a cedulka pi tom

poznamenaná ležela, komu by mly býti, tomu

aby dány byl}-. Jakož pi klénotích mám jeden

tisíc zlatých na zlat již od dávné chvíle, ten také.

jestli by cedulka pi nm byla, komu svdí, tomu

aby dán byl. O jiných stíbích i všelijakých ji-

ných svrchách, o domicil, kteréž mám, jeden

v Brn, druhý v Krumlove , o vinohradech, kte-

réž mám v Krumlov a v Ejvanicich, a jestli

bych který víc v Krumlov, v Ejvanicich aneb

kdež kolivk pikoupila, takto o tom ídím a

vuoli svú tuto cedulí oznamuji: Item o svrchcích

a stíbru, které mám zde na Rosicích, kterému

by se z synuov mých Rosice dostaly podlé mého
poruenství a Káu by ml, tehdy ty svršky vše-

lijaké všecky, což jest nahoe i ve dvoe i což

kolivk k Rosicím píleží, aby to pi synu mém a

pi Kái zuostalo. Pakli by s toho sešlo, jakž vuo-

le má jest v poruenství, tehdy všem spolu na

rovný díl jako jiný. Což bych z toho neb jiného

oustn neb listem pod peetí svú a jednoho neb

dvú z dobrých lidí na svdomí komu dáti chtla,

aby se tomu dosti stalo jako tomu, což jest v po-

ruenství i v této ceduli. Item duom, který v Brn
mám. kterému z synuo mých Rosice se dostanu,

tomu také i ten duom. Též také duom, který

;' Krumlov mám, (/ vinohrady v Krumlov i

v Ejvanicich, komuž kolivk co z toho oustn
neb listem pod peetí svú a na svdomí jednoho

nebo dvú z dobrých lidí poruím, tomu všemu,

chci, aby se dosti stalo. Na Sádku také mám po-

stele, jiné svršky i dobytky, též jestli bych komu
co z toho poruila neb listem dala, aby se tomu
dosti stalo. Pakli bych nic o tom nezídila a Pán
Buoh na mne v tom smrt dopustiti ráil, tehdy,

co sem od pana bratra svého dobré pamti pi-

jala, toho jest cedule nkde poznamenaná na Sád-

ku. než co jot nad to jiných svršk i dobytku,

to porouím Kái, dcei své a seste pánu z í

štajna, aby jí vydáno bylo, le bych co z toho ká-

zala komu dáti, tomu aby se dosti stalo.

Mikulášovi Hoeckému, kterýž jest u mne od

dávního asu, kterému sem nikda nic nad službu

nedala, vuole jest má a za to žádám, aby mu dv
st zlatých dáno bylo, a Janovi, synu jeho, kte-

rého jest ml .v nebožku paní Annu z Lomnice,

porouím jedno sto zlatých, však tak, aby s ním

jiní dti spolku nemli, bude-li je míti. a Mikulá-

šovi hned po mé smrti aby dány byly, aby on mu
jich dochoval do let jeho pirozených. Hynkovi

Hoickému prvé sem dala jedno sto zlatých, též

ješe a se dá jemu jedno sto zlatých. Vilímovi

Hoickému, jestliže u mne pedce souc vuoli mou
spravovati se bude, jedno sto kop gr. Elšce z Já-

rova, jestli bych jí v živnosti své nevdala, tehdy

aby jí dáno bylo padesáte kop groši a vajprava

poctivá, tak jakž sem ji dala paní Johance, seste

její. Též o pannách svých všech, kteréž by u mne
do smrti byly a po mn pozuostalv. porouím,

aby se jim dalo každé dvoje šaty a hazuk}- nja-

ké hedbávné; kteréž by u mne déle byly. tm více

i šaty lepší a patnácte kop groši každé, a které

by mén byly, po
]
desíti kopách groši. Též d- f»?5

veky, kteréž by pozuostalv po mn, však ty d-
veky, kteréž by u mne po nkolika letech byly,

aby se každé dv sukn daly a pláš a tak odbyly,

jako když sem já je vdávala, a nad to ješe každé

aby se dalo pt zlatých. Sládková, jestli by déle

byla živa než já, ta aby se smrti dochovala stra-

vou dobrou i šat}- opatrovala a pt zlatých aby

se jí každý rok dávalo až do smrti její. Též Ka-

teina žena, bude-li pedce u mne, aby se jí dalo

pt kop groši. Katein z Bílovce, služebnici mé,

jestli bych jí listem pod peetí svú neopatila,

chci, aby se jí padesáte kop gr. dalo. s jedno

luože postele, dobré šat}- i vajprava dobrá jako

jiné pann. A ponvadž jest mi od otce svého

mocn dána, já jí také porouím, aby pi Kái.

dcei mé, byla. Pakli by chtla v tom vuole své

jak užívati, tehdy aby se jí ani tohoto nedávalo.

Což se ouedníka neb služebníkuo mých dotýct-,

jakž sem prvé povdla, kterémuž bych chtla co

na list pod peetí svú aneb jednoho neb dvú

z dobrých lidí na svdomí dáti, tomu všemu, chci.

aby se dosti stalo. Item. jakož ouedník muoj

sádecký. Jan, list na mne má na summu v témž

listu postavenu, ješe nad tu summu. chci. aby

mu >e pidalo ode mne jedno sto zlatých, polovi-

ce vinohradu mého v Lazební hoe, kteráž k vi-

nohradu jeho pisedí, a duom v Krumlov a sá-

deckých svrškuo tyi krávy, se dv lúže postele

dobré a jedna kopa ovec. Janovi komorníkovi.
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toho jistotu piprosila sem urozených vládvk,

Voldicha Žitinského z Blaždice a Mikuláše Ho-

rického z Hoic, že sou peeti své podlé mé k to-

muto listu, sob i erbóm svým bez škod}-, pi-

tiskli. Jenž jest dán a psán na Rosicích v pátek

ped vtlením Pána Krista [22. bezna 1549], lé-

ta Pán IMVCXLVIIII° poítajíc.

f."6 Vklad Damboic.

224. My, Smil a enk z Kunstátu, na mistr

pana Kryštofa, bratra svého mladšího nedílného,

s erby svými Petrovi z Kounic své vlastní a d-
diné, žádnému nezávadné zboží, totižto msteko
Damboice s dvorem poplužným, s pivovarem,

s kostelním podacím, tvrz a ves pustu Xeskovi-

ce
1
) se vším jejím panstvím, píslušenstvím, s ho-

rami vinohradními, s desátky vinnými a zemní-

mi spravedlivými, s lidmi platnými i neplatnými,

s platy, s inži 5

), s slepicemi, s vajci platnými,

s horami, s lesy, s háji, s chrastinami, s kovi-

nami, s hony, s lovy, s ižbami, s rybníky, s ryb-

nišemi, s potoky tekutými i netekutými, s mlý-

ny, s mlýnišemi. s lukami. s pastvami, s pas-

tvišemi, s mezemi, s hranicemi i s tím se vším

právem, panstvím a píslušenstvím, jakž sme to

sami drželi, užívali a jak v svých mezech za-

mezeno a obmezeno jest, nic sob tu na tom zboží

ani erbóm a potomkm svým práva a panství

ani kterého vlastenství nezachovávajíc ani po-

zuostavujíc, než to všecko ve deky zemské vklá-

dáme a vpisujeme ku pravému ddiestvi. držení a

užívaní, a kdež by kolivk to svrchupsané zboží

nám neb erbóm našim ve dekách svdilo, to tím-

to vkladem moíme a nic sob ani erbóm svým

nepozuostavujeme. 3

)

>25. Ltf.~6v. 225. l_-,éta od narození Syna Božího Krista

Pána 1550, pi asu druhé nedle v pust /j?.

bezna 1330] v mst Brn držán jest soud zem-

ský skrze urozené pány, pana Václava z Ludanic

na Chropyni, hajtmana, pana Jana z Žerotína na

Strážnici, najvyšího komorníka, pana Jana

z Lichtnštajna [a] z Nyklšpurku na Lednici, naj-

vyšího sudího markrabství moravského, a uroze-

ného vládyku Matyáše z Hartunkova na echách,

najvyšího místopísae téhož markrabství; na kte-

rémž sou sedli urození páni: pan Pertolt z Lipé-

ho na Hodonín, najvyší maršálek království

eského, pan Jan Jetich z Boskovic na Úsov,
pan Vank z Lichtmburka na Bezci, pan Zdenk
z Valdštajna na Brtnici, pan Jaroslav z Doubra-

vice, pan Znata z Lomnice na Xámši, pan

Václav Berka z Dube a z Lipého na Štemberce.

pan Bernart z Žerotína na Devohosticích, pan

Hynek Hilik z Kornic na Veselí, pan Jan z Kou-

nie na Slavkov, pan Jindich Reznický z Ná-

choda na Dunajovicích; a z vládvk: Petr Pražma
z Bí[l]kova na Leštné, Prokop Podstacký z Pru-

sinovic na Bouzov, Jan starší Kropá z Nev-
domí na Litenicích, Jan Ždánský z Zástizl na

Buchlov a Jan Zahrádecký z Zahrádek na Bu-
díškovicích.

Vklad dvoru v Rácov. F. 77

226. Jiík Koší z Rácova i na míst Jindicha,

bratra sz'élw mladšího nedílného, i s svými erby

Mile z Broumovie a jejím erbóm a budúcíi::

tomkóm své vlastní a ddiné zboží, totiž ten

dvuor a lán, kterýž sme mli tu v Rácov, s rolí

oranú i neoranú, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, zrostlinami, s lukami, pastviše-

mi, s pastvami, pustotinami, s potoky, s po-

toinami, 1

) s vodami tekutými 1 netekutými.

s rybníky, s rybnišemi, s lovy, s hony ptaími

i zvíecími i se vším plným právem a panstvím,

píslušenstvím, jakž ten dvuor a lán od staro-

dávna v svých mezech a hranicích záleží a vy-

mezen jest, nic tu sob ani erbóm svým ani bu-

dúcím potomkóm práva, panství ani kterého

vlastenství na tom nepozuostavujíce a zachová-

vaje, než to všecko ve deky zemské vkládáme a

vpisujeme ku pravému jich jmní, držení a ddi-
nému užívaní, a kdež by nám to jisté zboží ve

dekách zemských svdilo, to tímto vkladem mo-
íme a v nive obracíme.

Vklad vsi Salavic a dvoru.

227. Milá z Broumovie, Jan Batelovský mladší

z Prostého i na míst bratra svého mladšího ne-

dílného Linharta i s s erb)' svými Augustýnovi

Kosaovi, mšenínu a obyvateli msta Jihlavy,

a erbóm jeho své vlastní zboží a ddiestvi, totižto

ves Salavice a dvuor s tím se vším, což k tej vsi

i k tomu dvoru od starodávna píslušelo, s rolí

oranú i neoranú, s mlýny, s pilu, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy,

s háji, s chrastinami, s lovy, s hony, s ižbami.

s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s oužitky i se všemi poplatky,

s rybníky, s rybnišemi, s potoky tekutými i ne-

tekutými i se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, jakž to zboží svrchupsané od staro-

dávna v svých mezech, v každé i v každé zvláše,

záleží, [v] hranicech jest vymeno, nic tu sob,

erbóm svým, budúcím potomkóm práva, panství

nepozuostavuje ani zachovávaje, tak jakž sme to

sami drželi a užívali, ve deky zemské vkládáme a

vpisujeme ku pravému jich jmní, držení a ddi-

*) Tak v orig. místo Nesklovice.
2
) Od slova inš, mužského rodu.

a
) V orig, nepozuostavujemee.

') " orig. s potosinami.
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nmu užívaní, a kdei bj nám to ji

dekách svdilo, to tímto vkladem moíme a v ni-

ve obrátíme.*)

Vklad \ -i Rácova etc.

228, mlad-

;,,, , na „. ho mladšího

- svými erby Augustýnovi

jeho své vlastní zboží

- pustu Nedvést,

,.-,-. které'] jest od

pen, s tím se vším, což

f.77\. • em i k tomu dvoru od starodávna píslu-

iranú i neoranú, s lukami, - pastvami,

i mi, - horami, - d< >l\ .
- lesy, - háji,

s chrastinami, s lovy, s hony, s ižbami, s meze-

mi, hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s užitky i se všemi poplatky, s rybní-

rybnišemi, - potoky tekutými i netekutými

i se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakž ta zboží svrchupsaná od starodávna

v svých mezech, v každé i v každé zvláše, záleží,

v hranicích sou vymezena, nic tu sob, erbóm

svým, budúcím potomkem práva, panství nepo

zstavuje, tak jakž sme sami drželi a užívali,

to všecka ve deky zemské vkládáme a vpisujeme

ku pravému jich jmní, držení a ddinému uží-

vaní, a kdež by nám to jisté zboží svrchupsané

ve dekách svdilo, to tímto vkladem moíme a

v nive obracíme.

Vklad v Lidmicích etc.

229. Burjan Osovský z Doubravici i s svými

erby Zykmundovi Valeckému z Mírová, erbóm a

budúcím potomkóm jeho své vlastní zboží a d-
dieství, svobodné a žádnému nezávadné, totiž ve

vsi Lidmicích, ves pustu Pal i ož sem

tu ml a mn po otci mém dobré pamti na muoj

díl náleželo, s dvory, s rolí oranú i neoranú, s lu-

kami. s pastvami, s pastvišemi, s hory 2
), s doly.

s lesy, s háji, s chrastinami, s kovinami. s lovy,

s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi

platnými i neplatnými, s platy penžitými, s sle-

picemi, s vajci, s ospy, s robotami, s oužitky a

požitky, se všemi poplatky, s ekami, s behy,

s rybníky, s rybnišemi. s mlýny, s mlýnišemi,

s potoky tekutými i netekutými, s jezery, se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakž

to zboží svrchupsané od starodávna v svých me-

zech a hranicích sou3
) vymezena a každé zvláše

záleží, nic sob tu, erbóm ani budúcím potomkóm
svým práva, panství ani kterého vlastenství neza-

chovávaje, tak jakž sem to sám držel a užíval,

než to všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jich jmní, držení a ddinému poží-

vaní, a kdež by mn aneb erbóm mvm to zboží

ve dekách svdilo, to tímto vkladem moím a

\ nive obracuji.

Vklad Bedrovic etc.

230. Burjan Osovský s Doubravice i s svými

erby Janovi Janaurovi t Strachnova a erbóm jeho

své vlastní zboží, tvrz a ves Bedrovice s dvorem,

poplužím, ves Zábudovice, ves Rokytni, s lidmi

platnými i neplatnými, S roli oranú i neoranú,

s Inkami i') s jinými poplatky a si- všemi oužil

ky, s robotami, s pastvami, s pastvišemi, s rybní

ky, s rybnišemi, s vodami tekutými i netekutj

mi. s lesy, S háji, S chrastinami a s horami, s do-

linami, se vším plným právem .i panstvím, s me
.'ím, s hranicemi i se vším jejich, totiž tej tvrze

a vsí svrchupsaných, píslušenstvím, což k tej

tvrzi a všem od starodávna písluší, nic sob tu

am erbóm neb potomkóm svým práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavujíc, než to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra

vému jich jmní a držení a ddinému požívaní,

a kdež by mi anebo erbóm mým to zboží ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moím a v ni-

ve obracuji.

MeOván .i na okraji Zachariáš z Hradec.

Vklad vsi Tšetic etc. f.?8

211. Jindich Beznický z Náchodu i s svými

erby Appolon z Lomnice, erlxmi a budúcím po-

tomkóm její své vlastní zboží a ddieství, ves T-
šetice, jinae jmenovánu Tesvice, pod Purkhol-

cem lešící, s dvory, s rolí oranú i neoranú,

s pastvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s le-

sy, s háji, s chrastinami, s kovinami, s lovy,

s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s vino-

hrady, s lidmi platnými i neplatnými, s oužitky a

požitky, poplatky vinnými i penžitými, s perk-

rechty na vinohradech tejž vsi Tšetic podlé prá-

va tejž hory, s potoky, s behy, s rybníky, s ryb-

nišemi, s vodami tekutými i netekutými, se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, jakž

to zboží svrchupsané od starodávna r svých me-

zech a hranicích vymezeno jest, nic tu sob ani

svým erbóm ani budúcím potomkóm práva, pan-

ství ani jakého vlastenství nezachovávaje krom
do5

) dvou život podlé znní smlúvy trhové, piv

do týž vsi brání, a tak, jakž sem to sám držel

a toho zboží užíval, než to všecko ve deky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní, držení

a ddinému požívaní, a kdež by mn to zboží

ve dekách svdilo, to tímto vkladem moím a

v nive obracuji.

Vklad msteka Kupic.

232. Pertuolt z Lipého, najvyší maršálek krá-

lovství eského, i s svými erby Zykmundovi Va-

leckému z Mírová a erbóm jeho své vlastní zlx>ží

') -) Tak v originále.

3
) Toto a další slovo tak originále

") 5
) Touž rukou nad ádkem.
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a ddicství. svobodné a žádnému nezávadné, to-

tiž msteko Kupíce a v msteku Olbratnicích,

ve vsi Želovicich a ve vsi Našwtericích, což sem

tu ml a mn po otci mém dobré pamti náleželo,

s dvory, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišcemi, s hory,
1

) s doly, s lesy. s há-

ji, s chrastinami, s kovinami, s lovy, s hony,

s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s platy penžitými, s slepicemi,

s vajci, s ospy, s robotami, s oužitky a požitky i

se všemi poplatky, s ekami, s behy, s rybníky,

s rvbnišemi, s mlýny, s mlýnišemi, s potok}- te-

kutými i netekutými, s jezer} -

, se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím, jakž to zboží

svrchupsané od starodávna v svých mezech a hra-

nicích vymezena*) sou a každé zvláše záleží, nic

sob tu, erbóm ani budúcím potomkóm svým prá-

va, panství ani kterého vlastenství nezachovávaje,

tak jakž sem to sám držel a užíval, než to všecko

ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému
f.?8v. jejich jmní, držení a ddinému požívaní. a

kdež by mn aneb erbóm mým to jisté zboží ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moím a v ni-

ve obracuji.

Vklad dvoru a vsi Mikulovic.

255. Trystram Hostákovský z Arklebic i

s s erby svými Marget z Opatová a erbóm její

své vlastní zboží a ddicství od sebe i od erbuo

svých, totižto dvuor Mikulovice se vsí, s rolími

oranými i neoranými, s lukami, pastvami, s pas-

tvišcemi, s horami, s stránmi, s doly. s háji,

s chrastinami, s kovinami, porostlinami, s lovy,

s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lid-

mi platnými i neplatnými, s sirotky, s robotami,

s oužitky i se všemi poplatky a svobodami, s pla-

tem, se vším plným právem, panstvím a píslu-

šenstvím, jakž to zboží svrchupsané od staro-

dávna v svých mezech a hranicích každé zvláše

[záleží] a sou3
) vymezeny, nic sob tu ani er-

bóm svým ani budúcím potomkóm práva, panství

ani jakého vlastenství nepozuostavujíc, tak jakž

sem to sám držel a užíval, než to všecko ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,
držení a užívaní, a kdež by mn to jisté zboží ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moím a

v nive obracím.

Vklad pustého hradu Holštajna etc.

25-í. Oldich Pepický z Rychmberka i s svými

erb}- Janovi mladšímu ze Zdenína, erbóm jeho

zboží své vlastní ddiné a žádnému nezávadné,

totiž hrad pustý Holštajn. msteko pusté Hol-

štajn, dvuor ped hradem s poplužím a ty vsi pí-

slušející: ves Ostrov s dvorem a s kostelním po-

dacím, ves Lipovec s dvorem a s kostelním poda-

cím a v Šušulce ti lány, a tyto vsi pusté: Hou-
sko, Kolíov, Hamlíkov a puol vsi Podomie,
s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú. s lukami, s pastvami, s pastvišcemi, s ro-

botami, s rybník}-, s rvbnišemi, s potoky, s vo-

dami tekutými i netekutými, s lesy, s háji, s ho-

rami, s chrastinami, s oudoly, s hony, s lovy,

s mezemi, s hranicemi i s jiným se vším píslu-

šenstvím, kterýmž koli jménem muož jmenováno
býti. s tím plným právem a panstvím, což k tomu
od starodávna záleží a písluší, tak jakž sem to

sám držel a užíval, žádného práva ani kterého

vlastenství sob a erbóm svým i budúcím tu ne-

zachovávaje, než to všecko ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému jich jmní, držení a

ddinému užívaní.

Spolek Margetv z Vosean. f.
"9

235. Margeta z Vosean Jiíka Hodického
z Hodic, manžela svého, na své vlastní ddiné
zboží, žádnému nezávadné, totižto na tvrz a dvuor

ve vsi Rudolci, na pivovar, na pt lovku, na

mlýn, na kostelní podací v tejž vsi Rudolci. na

rybníky, na lesy a ve vsi Lipnice na tyi lov-
ky, se vším píslušenstvím, což jest mi se na díl

muoj z statku po nebožtíka Václavovi z Marejše,

ddu mém, zuostalého dostalo, pijímám na pra-

vý, jednostajný spolek, i na to na všecko, kdež co

mám aneb ješe jmíti budu.

Spolek Johanky z Vosean.
236. Johanka z Vosean Arkleba Hodjovské-

ho z Hodjova, manžela svého, na své vlastní a

ddiné zboží a žádnému nezávadné, totiž na

tvrz a dvuor, mlejn, pivovar ve vsi Markvarci,

na ves celu Markvarec s rybníky, s jejím vším a

všelijakým píslušenstvím a na rybník v Horním
Poli s jeho píslušenstvím, na les Zylbrperk,

pona od polí rudoleckých pod tu cestu, kteráž

jde od Rudolce do Matjovce a do hranic radí-

kovských, což jest mi se na díl muoj z statku po

nebožtíka Václavovi z Marejže, ddu mém, zuo-

stalého podle nálezuo*) pánuo soudci Jich Mtí do-

stalo, pijímám na pravý a jednostajný spolek, i

na to na všecko své právo, k emuž já jaké právo

mám neb ješe jmíti budu.

Vklad vna Katein z Doubravice.

237. Zykmund Valeky z Mírová Katein
z Doubravice, manželce své. na statku svém d-
diném, žádnému nezávadném, totiž na msteku
Olbratnicích s jeho píslušenstvím, pt set kop gr.

eských, za kopu LX gr. a za gr. VII d. bílých

poítajíc, na minci dobré, v tomto markrabství

obecn berné, ku pravému jejímu vnnému prá-

vu z'c deky zemské vkládám a vpisuji a toho v-

') Tak v originále.

2
)

3
) Toto a další slofo tak t originále.

4
) Tak v orig. místo nálezu.
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na sám se iním pijemim se vším statkem

svým, kterýž mám neb jmíti budu.
mlsto-

f.7^. Vklad vna Mandalen / Dobric.

23a Vilím Dubonský se Zdenina Mandalen

3 Dobric, manželce své, na svém vlastním a d-

diném zboží, žádnému nezávadném, totiž na vsi

i se vším píslušenstvím, ku pravému vn-

nému právu vina jejiho pt set kop groši na min-

ci obecn berné a nad vno penz jejích, kteréž

sem k sob pijal, puol štvrta tisíce puol druhého

idceti zlatých též na minci obecn lwrných,

cky zemské vkládám a vpisuji a pijemim

toho véna i nad véno sám se iním vším statkem

svým. kterýž mám neb ješe jmíti budu.

Vklad ve vsi Popuovkách pot lovku.
2"^). Dorota a .huni, sestry vlastní, dcery ne-

božtíka Mikuláše Rojíka, i S svými erby Matyá-

Munkovi 8 lijvanic, erbóm jeho zboží své

vlastní ddiné a žádnému nezávadné, totiž ve

vsi Popuovkách pt lovku usedlých, zejména

tyto: Jana. Šepánova syna. Duchka Vodikova.

Havla rychtáe, Matje a Jana dvoáka, s rolí

oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

s vodami tekutými i netekutými, s rybnišemi,

s lesy, s háji, s horami, s chrastinami, s oudoly,

s lovy, s hony, s mezemi, s hranicemi, tak úpln,

jakž to svrchupsané zboží od starodávna vyme-

zeno jest a v svých hranicích záleží, se vším je-

jím právem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž

se nám po neboštíku Pavlovi Rojíkovi, bratru

našem, dostalo, a zvlášt se všemi oužitky a po-

žitky, v kterýchž sou kolivk vcech aneb kterak

by mohly zvláštními jmény jmenovány býti, i se

všemi jinými vcmi, což kolivk k tomu zboží

svrchupsanému písluší, nic sob tu na tom zboží

ani erbóm svým ani budúcím potomkem práva,

panství ani kterého vlastenství nepozuostavujíc

ani zachovávaje, než to všecko ve deky zemské

vkládáme a vpisujeme ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní, a kdež by nám to

jisté zboží aneb erbóm našim ve dekách svdilo,

to tímto vkladem moíme a v nive obracujeme.

, Lf.80 240. l_éta od narození Syna Božího Krista

Pána 1 55 1, pi asu druhé nedle v pust /^J. ú-

nora 1551] v mst Brn držán jest soud zemský

[skrze] urozené pány, pana Václava z Ludanic

na Chropyni, hajtmana, pana Zdenka z Vald-

štajna na Brtnici, místo držící pana Jana z Zero-

tína na Strážnici, najvyšího komo[r]níka, pana

Jana z Lichtnštajna a z Nyklšpurku na Lednici,

najvyšího sudího markrabství moravského, a

urozeného vládyku Matyáše z Hartunkova na e-

ch, iclt. místo držící najvyšího písastvi téhož mar-

krabství; na kterémž jsou sedli urození páni:

pan \ ácla\ ernohorský z Boskovic na Buovi-

cích, pan Jan Jetich ernohorskj z Boskovic na

Osov, pan Vank Bítovskj /. Lichtnburka na

Bezci, pan Jaroslav z Doubravice etc, pan Znata

Lomnice na Námšti, pan Václav Haugvic

z Biskupic na Hranicích, pan Jetich /. Kunovic

na Brode Uherském, pan Bernart /. Zerotína na

Devohosticích, pan Jan Šiška z Konnic na

Slavkov, pan Jindich Heznieký z Xáchoda na

Dunajovicích; a z vládyk: Petr Pražma z Bílko-

va n. t Leštné, Prokop Podstacký z Prusinovic na

Bouzov, Jan Kropá starší z Nevdomí na Li-

tenicích, Jan Zdánský z Zástizl na Buchlov a

Jan Zahrádécký z Zahrádek na Budíškovicích.

Potvrzení krále JMti na msteko f.80v.

Veliké Nmíce.

241. My Perdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmacký, charvacký etc. král, infant v Yšpaný,

arcikníže rakouské, markrabie moravský, lucem-

burské a slezské kníže a lužický markrabie etc,

oznamujem tímto listem všem, že sme ponížen

prošeni od velebného a poctivých Jana opata i

všeho konventu kláštera velehradského a slovut-

ného Zykmunda Helta z Kementu, rady a sekre-

táe našeho v království eském, vrných našich

milých, abychom jim smhívy dole psané, kteráž

jest mei nimi skrze stateného Pemka z Víko-

vá na Prnsinovicích, podkomoího markrabství,

našeho vrného milého, udlána, milostiv potvr-

diti ráili, kterážto smlúva slovo od slova takto

v sob zní:

Léta Pán IMVCL, v pondlí po svaté Trojici

[2. ervna 1350] na kláštee Velehrad na mi-

lostivé poruení najjasnjšího knížete a pána, pa-

na Perdynanda, ímského, uherského a eského

etc. krále, infanta v Yšpaný, arciknížete rakou-

ského a markrabie moravského etc, pána mého naj-

milostivjšího, mnú Pemkem z Víková na Prn-

sinovicích, podkomoím markrabství moravské-

ho, mezi velebným knzem Janem opatem a kon-

ventem jeho kláštera "velehradského s jedné a

urozeným a stateným rytíem, panem Zykmun-

dem Heltem z Kementu, radou a sekretáem krá-

le JMti v království eském, s strany druhé stala

se jest smlúva a trh celý a dokonalý, a to takový:

Jakož nadepsaný pan Zykmund Helt tvrz pustu

a msteko Veliké Nmíce s jejich vším pan-

stvím a píslušenstvím od kláštera velehradského

v zástav tisíce zlatých uherských na zlat, ehož

na minci uiní puol osma sta kop gr. eských, za

kopu LX gr. a za gr. VII d. bílých poítajíc, tak

jakž nkdy od knze Jana opata a konventu kluš-



XXVI i55i 55i

tera velehradského urozenému pánu, panu Vilí-

movi s Pernštejna, ty asy najvyšímu hofmistru

království eského, a dvma synuo-m jeho, panu

Janovi a panu Vojtchovi, v tej summé do jejich

tí životuov, kteíž sou již vyšli, ten statek zasta-

ven byl, dršel, a jsouce toho nahoe psaného m-
steka s jeho vším píslušenstvím v držení, pi králi

JMti, však S viiolí knec Jana opata a konventu

kláštera velehradského, to jest týž pan Zykmund
Helt sobi sjednal, že JMKská z lásky a milosti

své královské pro jeho vrné a platné služby dva

tisíce kop gr. eských k první summ, k tisíci zla-

tým uherským na zlat, na tom zboží dáti a pi-

psati ráil, kdež nahoe psaný knz opat i s kon-

ventem svým pro dobré a užitené a vejplatu

doteného kláštera tu tvrz pustu a msteko Ve-

liké Nmíce s lidmi platnými i neplatnými, s pla-

ty, poplatky a všelijakými užitky, s slepicemi,

s vajci, s robotami spravedlivými i jinými po-

žitky, jakýmiž se koli jmény jmenovati mohu,

s horami s vinohradnými, s desátky vinnými i

s obilnými, s perkrechty. s dvorem, s rolí oranú

i neoranú, s mlajnem, s kostelním podacím tu

v Nmících, s ekami, s rybníky, s vodami teku-

tými i netekutými, s lesy, luhy, s mezemi a hra-

nicemi, s tím se vším panstvím a píslušenstvím.

jakž jest to zboží od staradávna k tomu klášteru

1.81 píslušelo a v svých mezech a
|
hranicích záleží.

nic sob tu práva, panství ani kterého vlastenství

ani opatóm a konventu kláštera velehradského

nepozuostavujíc, než to všecko sou prodali ddi-
n ku pravému ddieství sami od sebe i od bu-

dúcích opat a konvent kláštera velehradského,

a to jmenovit za pt tisíc kop gr. eských na

minci dobré groši eských a tolaích, za kopu

LX gr. a za gr. VII d. bílých poítajíc, nahoe
psanému panu Zykmundovi Heltovi, erhóm a

budúcím potomkóm jeho, kterúžto summu takto

pan Zykmund Helt aneb erbové jeho nahoe
psanému knzi opatovi a konventu jeho kláštera

velehradského vyplniti a zaplatiti mají: Item

summu zástavní, totiž jeden tisíc zlatých uher-

ských na zlat aneb puol osma sta kop gr.

eských, kteréž jest týž pan Zykmund Helt ho-

tové za vejplatu pánuom z Pernštajna položil,

a k tomu dva tisíce kop gr. eských, kteréž

JMKská asto psanému panu Zykmundovi Hel-

tovi z milosti své královské a za služby jemu vr-

né na témž msteku Velikých Nmicích s jeho

píslušenstvím s povolením knze Jana opata a

konventu kláštera velehradského nynjšího pi-

psati ráil, sob vyraziti a dva tisíce puol tetího

sta kop gr. eských hotových na den svatého

Bartolomje po datum smlouvy najprvé píšího

témuž knzi opatovi a konventu jeho kláštera ve-

lehradského položiti, a knz opat s konventem

svým mají pana Zykmunda Helta a erby jeho

z tej vší summy kvitovati a na týž as neb

nen dv nedle potom lidi nmické z povin-

nosti ddiné propustiti a panu Zykmundovi

Heltovi a erbóm jeho v lovenství a ddinost
uvésti a smlúvu, kteráž jest se byla mezi nebožtí-

kem panem Vilímem z Pernštajna a nkdy kn-
zem Janem opatem a konventem jeho kláštera

velehradského o zástavu nadepsaného zboží stala,

i jiné listy a zápisy, a by se kteí o tu zástavu

mezi asto jmenovaným panem Vilímem z Pern-

štajna a knzem opatem našly, panu Zykmun-
dovi Heltovi vrátiti a v moc jeho vydati mají.

A knz opat s konventem svým, též pan Zyk-

mund Helt pi králi JMti, pánu mém najmilosti-

vjším, to jednati mají, aby JMKská listem pod

majestátem svým královským toho trhu a smlou-

vy mé, mezi stranami uinné, milostiv potvrditi

a ve deky zemské najvyšímu panu komorníkovi

a najvyšímu panu sudímu tohoto markrabství to

nahoe psané zboží s jeho píslušenstvím a ten list

potvrzení JKMti i tuto smlouvu panu Zykmundo-

vi a erbóm jeho pi nejprv píším soudu v Brn.

když dsky zemské oteveny budu, ve dsky vložiti

a vepsati rozkázati ráil. A od podtvrzení,
1

) kte-

réž by král JMt dáti ráil, i od vložení vkladu

do desk zemských ob stran mají spolen za-

platiti. A to, což se svrchu píše, knz opat s kon-

ventem svým, též pan Zykmund Helt s erby svý-

mi slíbili sou sob kesansky zdržeti a ve všem

se podlé této mé smlouvy beze všeho perušení a

forteluo zachovati. Toho na jistotu já. nahoe

psaný podkomoí, peet svú vlastní pivsil sem

a podlé peeti mé nahoe psaný knz opat i s kon-

ventem svým kláštera velehradského, též pan

Zykmund Helt peeti své vlastní s svým jistým

vdomím pivsili sou, a každé stran jednu

smlúvu na pargamen s peetí mú a jejich piv-
šenými, v jednostajná slova napsánu, dal sem.

Stalo se léta a dne jako nahoe.

K jejichžto pokorné prosb naklonni souce a

znaje na tom dobré klášterské bejti, s dobrým

rozmyslem, naším jistým vdomím, s rad vr-

ných našich milých, mocí královskú v echách a

jakožto markrabie moravský' svrchu dotené smlá-

vy ve všem jejím
j
znní, položení, v punktích, f.81v.

klauzulech a artykulích sme milostiv schváliti,

obnoviti a potvrditi ráili a tímto listem mocné

potvrzujeme, chtíce tomu konen, aby týž opat

i s konventem svým a jmenovaný Zykmund Helt

z Kementu, erbové, potomci a budúci jich pi

též smlúv a tomto milostivém potvrzení našem

') Tak v originále.
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od nás, ddicuo našich :i budúcích, králi

kých a markrabí moravských, i jiných všech lidi

všelij ky nyní i na budúci i

rušení zachováni byli |«'*1 uvarováním hnvu a

nemilosti naši k ddicuo a budúcích na-

šich, král h a markrabí morai

pikazujíce pi tom najvyším komorníku a sudí

mu •' doteného markrabství

ii i budúcim, vrným na

mih milýn
,

to < id asto psaného opa

nventu kláštera velehradského a Zyk-

mun< Kementu požádáni budefc

šte tuto smlúvu i
- tímto listem a milostivém1

)

potvrzeni našem il<> desk zemských téhož mar-

krabství moravského podlé poádku vložiti a ve

l>>.iti dali beze všeho zmatku a všelijaké odpor

Tomu na svdomí peet naši královskú

k listu tomuto jsme pivsiti rozkázali.

Dán v Vídni v nedli po Božím tle [8. ervna
Pán I MY 1

1, a království našich ím-
jiných KXIIII.

Ferdinandus.

lienrieus"). burgravius Missnensis,

supremus regni Boliemie cancellarius.

Tohoto listu poslové ke dskám od pana nají-

maná dáni jsou pan Václav z Boskovic, pan

Jetich z Kunovic.

Naueni panu komorníkovi

242. (i vklad vna Alen Konické s Švábenic,

sirotku po nebožtíka Zdekovi Konickém z Švá-

benic, dané: Jich Mt páni to u sebe rozvažujíc a

uznávaje zvláštní píiny pro opatení Aleny,

manželky Zykmunda Helta z Kementu, rady*) a

sekretáe krále JMti v království eském, jakožto

sirotka toho, dopoušeti ráí, aby pan komorník,

pijmúc ceduli od Zykmunda Helta, manžela její-

ho, po vložení statku nmcického jemu. Zykmun-
dovi Heltovi, do desk též vno Aleny podlé cedu-

le ke dskám od Zykmunda podané ve dsky pi
práv brnnském se vložilo. Relatores: pan Vá-

clav Haugvic z Biskupic, a z vládyk Jan Ždánský

z Zástizl.

f.82 Vklad vna Alen z Švábenic.

24). Zykmund Helt z Kementu, krále JMti

rada a sekretá království eského, Alen Konic-

ké z Švábenic, manželce své, na svém vlastní [m]

a ddiném zboží, žádnému nezávadném, na

msteku Velikých Nmících, se vším jeho pí-

slušenstvím, ku pravému jejímu vnnétnu právu

osmnácte set sedmdesáte pt kop groši na minci

v tomto markrabství obecn berné ve deky zem-

ské vkládám a vpisuji a píjemím toho vna
sám se iním vším statkem svým. kterýž mám
aneb ješe jmiti budu.

Potvrzení krále JMti na kollaturu Earj

jemnické.

244. M \ Ferdynand, z boží milosti ímskj král,

po všeckj asj rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmacký, charvatskj etc. král, infant v Yšp.nn
.

arcikníže rakouské, markrabie moravský, lucem-

burské a slezské kníže a lužickj markrabie etc,

oznamujem tímto listem všem, že sme prošeni od

velebného knze Antonína, opata kláštera sedlec-

kého, vrného našeho milého, abychom k tej

smlouv a trhu s urozeným Jindichem Meze-

ickým z Lomnice na Jemnici, vrným naším

milým, o jaru, jina podací, v Temnici uinné
naše milostivé povolení dáti ráili, kterážto

smlouva sl< ivo i "1 sl< '\ a takto zní:

Léta Pán [MV \l.\ [III , v pátek ped sva-

tým Urbanem /_>/. kvtna 154Q] na zámku Jem-

nici stala se smlúva trhová celá a dokonalá me 1

urozeným pánem, panem Jindichem Mi zeíckým

z Lomnice na Jemnici, a velebným knzem Anto-

nínem, opatem kláštera Matky Boží v Sedlci, i se

vším konventem jeho, a to taková, že jest týž

knz Antonín i s svým konventem z dopušení

a vuole krále JMti, pána našeho milostivého, své

nadání, právo a všecku spravedlnost prodali a

ino, n prodávají, svá kollaturu aneb potlaí [ary

v Jemnici na pedmstí, kostela svatého Jakuba,

svrchu jmenovanému panu Jindichovi Meze-

íckému, erbóm a potomkóm jeho, nic tu sob na

tom podací žádného práva, panství, vrchnosti

ani jakého vlastenství a budúcim opatóm a kon-

ventu jejich nepozuostavujíc, než aby týž pan

Jindich a erbové jeho tej kollatury aneb poda-

cího na tej fae plnu moc mli faráe podávati,

jí užívati a k svému dobrému obraceti, což koli-

vk od starodávna k tej fae jest náleželo a nále-

ží, jakž se jim zdáti a nejlépe vidti bude, tak

jakž jest knz opat i s konventem svým k tomu

právo mli. A za takovú kollaturu aneb podací

na svrchu jmenované fae bude pan Jindich

z Lomnice povinen knzi Antonínovi opatu a

konventu jeho pi svatém Václave najprvé pí-

ším ti sta kop gr. eských, za I kopu LX gr. a

za I gr. VII d. bílých poítajíc, na minci v mar-

krabství tomto obecn berných, konen dáti a

v moc jich položiti bez dalších odpor i všeli-

jakých odtahuov. Než takto se pan Jindich
|
a f.82 v.

knz opat na tom snesli a dokonce srovnali, že

knz opat pi tomto najprvnjším soudu po svaté

Kunhut, kterýž v Brn držán bude, když jest

od krále JMti vuoli a potvrzení na ty smlouvy

zjednal a v moc panu Jindichovi položil a když

dsky v Brn oteveny budu, má jemu a povinen

1
) Toto a dv další slova tak v originále.
2
) T. i. Jindich r Plavná.

3
) V orig. radu.
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bude tu faru se vším právem, tak jakž se v této

smlúv nahoe píše a zavírá, na svuoj náklad ve

dsky vložiti, a jestliže by jemu neb konventu

jeho ve dskách co o tom svdilo, to dáti vyma-

zati. A což se v tchto smlúvách píše a zavírá, to

sou sob obojí strana slíbili neporušitedln zdr-

žeti a všemu dosti uiniti bez forteluov všelija-

kých. Tomu na svdomí a pevnjší všech vcí

zdržení já, svrchupsaný Jindich, a knz Anto-

nín opat i s konventem svým své vlastní peeti

dali sme k tmto našim smlúvám pitisknuti a

piprosili sme urozených pánuov, pana Lipolta

Krajíe z Krajku na Vratnín a pana Zdenka

Bítovského z Lichtnburka na Hostimi, a uroze-

ných vládyk, pana Adama Hrubického z ech-
tína na Ouponšicích a pana Jana Martínkovské-

ho z Rosee na erveném Martínkov, že sou pe-

eti své podlé našich k tmto smlúvám na svdo-

mí, sob a erbóm svým bez škody, pitiskli. A
toho každá strana jednu smlúvu má. Stalo se léta

a dne jako nahoe.

K kteréhožto svrchupsaného knze Antonína

prosb naklonni souc, zvláše pak že tomu

klášteru tou summou vc užitenjší vyplatiti a

spraviti bude moci, protož s dobrým rozmyslem,

naším jistým vdomím, mocí královskú v e-
chách a s rad vrných našich milých k takovému

trhu a smlouv naše milostivé povolení dávati a

iejž smlouvy ve všech punktích, klauzulích a je-

jím znní potvrzovati ráíme, chtíce tomu, aby

táž smlouva o to podací tak podlé tej vejminky

pi nejprvnjším soudu zemském do desk zem-

ských markrabství moravského vložena a zapsá-

na byla, všakž s touž znamenitá výmink, aby

jmenovaný Jindich Mezeický, jeho ddicové a

budúcí i ten každý, kdož by to podací v Jemnici

držel, povinni byli faráe ustavin tu chovati

tej víry, jakž od starodávna a až dosavad tu

bej val, žádného jiné víry neb uení tu neuvodíc a

neusazujíc pod ztracením toho podacího. Také,

kdež poddaní urozeného Volfa staršího Krajíe

z Krajku na Bystici, najvyšího purkrabí praž-

ského, ze vsi Tebesic a z Vesce farái jemnický-

mu každého roku1

) místo desátku platu penžité-

ho jedenácte kop gr. eských dávají, aby dotení

lidé, nynjší i budúcí, mimo ten plat vajše v desá-

tek ani v nic jiného potahování nebyli, než tak

pi tom platu penžitém 5

) tch XI kop gr. eských

v asy budúcí zuostaveni byli, a k tomu aby

dotený opat, pijma ty peníze, jich jinam ne-

obracel než na vej platu nového dvoru neb jiných

statkuov od téhož kláštera odzastavených, tak

jakž jest nám, že se tak zachovati chce, pipov-

dl. Tomu na svdomí peet naši královskú k

listu tomuto rozkázali sme pivsiti. Dán na hra-

d našem pražském ve štvrtek u vigilji Všech

svatých [31. íjna 1549], léta Pán IMV KLV1 1 1

1

a království našich ímského XVIIIP. a jiných

XXIII."

Ferdinandus.

Henricus*), purgravius Missnensis,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Tohoto listu poslové ke dskám od pana hajtma-

na dáni sou pan Václav Haugvic z Biskupic, pan

Jan z Kúnic.

Vklad ve vsi Lidmicích a ves pustu Palekovice. f.83

245. Vilím Kusý z Mukodél i s svými erby své

vlastní zboží a ddictví, žádnému nezávadné, ve

vsi Lidmicích a ves pustu Palekovice, což sem

tu ml a mn po otci mém na díl muoj nált

s dvory, s rolí oranú i neoranú, s lukami. s pas-

tvami, s pastvišemi, s hory,") s doly, - lesy, ^há-

ji, s chrastinami, s kovinami, s lovy, s hony,

s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s platy penžitými, s slepicemi,

s vajci, s ospy, s robotami, s oužitky a požitky

i se všemi poplatky, s ekami, s behy, s rybní-

ky, s rybnišemi, s mlejny, s mlýnišemi, s poto-

ky tekutými i netekutými, s jezer)', se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, jakž to zboží

svrchupsané od starodávna v svých mezech a

hranicích vymezena"') sou a každé zvláše záleží.

nic sob tu, erbóm ani budúcím potomkóm svým

práva, panství ani kterého vlastenství nezacho-

vávaje, tak jakž sem to sám držel a užíval, než

to všecko Zykmundovi Valeckému z Mírová a

erbóm i potomkóm jeho ve deky zemské vkládám

a vpisuji k jmní, držení a ddinému užívaní,

a jestliže by to zboží svrchupsané ve dekách prvé

komu svdilo, to tímto vkladem mým moím a

v nic obracuji.

Vklad puol tvrze a vsi Šašovic.

246. Václav Licek z Plavec i s svými erby Ja-

novi Lickovi z Plave a erbóm jeho své vlastní

zboží a ddieství, cos se mn jest na díl muoj po

nebožtíkovi Burjanovi Lickovi z Plave, otci

mém, dostalo, totiž puol tvrze, puol dvoru s po-

plužím. puol vsi Šašovic, s lidmi osedlými i ne-

osedlými, platnými 1 neplatnými, s robotami, s ro-

lí oranú i neoranú. s ospy, s kury, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, s rybníky, s rybniše-

mi, s lesy, s háji, s horami, s chrastinami, s luhy,

s potoky tekutými i netekutými, s doly. s meze-

mi, s hranicemi i se všelijakými užitky a po-

žitky, s poplatky a duochody, v kterých se koli

vcech jmenovati a shledati mohu, i se vším pl-

') V orig. ruku.
2
) V orig. penžitého.

3
) T. j. Jindich z Plavná.

*) Tak v originále.

'-) Toto a další slovo lak v originále.
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mm právem panstvím a píslušenstvím i

mi svobodami k tomu statku a k tm lidem pí-

slušejícím •
' -'•'

.

|
' lls '' '"

svrchupsani ma vyme

okršle i" 5ám >

:

val, nic sob tu ani erbóm a potomkóm svým

ni kterého vlastenství nepozuo

hupsané zboží ve deky

m a vpisuji, svobodné a nezávadné, ku pra

vmr. jmní, drženi a užívaní, a kdes

by mn to svrchupsané zboží ve dekách svdilo,

íkám a tímto vkladem moím.

Vklad Horního Vranína.

•_>4T. Ludanic, hajtman, na miste .1/.;

rianny, Lidmily, Alžbty, Kryštofa. Jozue a

tkuo po nebožtíku Janovi Heruoltovi

.- Herultic zuostalých, na naueni pánuo soudci

Jich Mtí Zdekovi s Valdštajna a erbóm jeho

jich vlastní zboží a ddictví, totižto ves Horní

Vranín se všemi lidmi osedlými i neosedlými.

I.83v. platnými i neplatnými. ' s rybníky, s rybnišemi

a potoky, s vodami tekúcími i netekúcími i stojí-

cími, s struhami, s mlejny, s mlýnišemi. s chra-

stinami, s lesy, s háji, s porostlinami. s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, s rolími oranými i ne-

oranými, s platy, s ouroky, s poplatky, s robota-

mi, s desátky obilnými skopními, s kury, s vajci.

s hony. s lovy. s ižbami, s mezemi a s hranicemi

i se všemi požitky a oužitky i se vším píslušen-

stvím, právem a panstvím, COŽ k tomu zboží pí-

slušelo a písluší, tak jakž též zboží všecko od

starodávna v svých hranicích a mezech záleží a

zamezeno jest. to všecko vkládám a vpisuji ku

pravému jmní, držení a ddinému požívaní, a

jestliže by to zboží svrchupsané prvé komu ve

dskách svdilo, to tímto vkladem moím a v nic

obracuji.

Vklad vna Ann z Boskovic.

248. Sazema Zajíma z Kunstátu Ann z Bos-

kovic, manželce své, na svém vlastním a ddi-
ném zboží, žádnému nezávadném, totižto na

zámku a msteku Jevišovicích, na vsi erníne,

na vsi Vnanovž, na vsi Bouovicích, na vsi Ste-

ticích, s jejich se vším píslušenstvím, ku pravé-

mu vnnému právu vna jejího puol tetího tisíce

zlatých, jeden zlatý po XXX gr. a za gr. VII d.

bílých poítajíc, v tomto markrabství obecn ber-

ných, a nad vno vosmnácte set tyidceti tyi zla-

té dvatceti puol tetího groše též na minci obecn

berné ve dsky zemské vkládám a vpisuji a pí
jemím toho vna i nad vno sám se iním vším

statkem svým, kterýž mám neb ješe jmíti budu.

Vklad tvrze a vsi Bohdalic.

249. Petr Doupovec z Doupova i s svými erby

a budúcími potomky i na míst Jana, bratra své-

ho mladšího nedílného, Jeronýmovi Bošickému

a erbóm jeho své vlastní a ddiné zboží,

žádnému nezávadné, totiž tvrz a ves. reenú Boh

dalice, s kostelním podacím, ves Pavlovice, s dvo

i\. - rolí oranú i neoraná, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s lesy, s háji, s vrbinami, bezina-

mi, s chrastinami, s lovy, - hony. s ižbami, sme
zemi, hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s oužitky a požitky, kterýmiž se koli

jménj jmenovati mohu. se všemi poplatky, s vo

dami tekutými i netekutými, s rybníky, s ryb-

nišemi, s potoky, se vším plným právem, pan

stvím a píslušenstvím, tak jakž sem to zboží

sám držel a užíval, jakž to zboží svrchupsané od

starodávna v svých mezech a hranicích vymeze-

na1) sou. nic sob tu ani budúcím potomkóm

svým práva, panství ani kterého vlastenství nepo-

zuostavujíc, než to všecko ve dsky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému ddieství, svobodné,

žádnému nezávadné, a kdež by to jist zboží mn
aneb erbóm mým ve dskách svdilo, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad vna Ann z Sobina. f.84

250. Jeroným Božický z Božic Ann z Sobina,

manželce své. na svém vlastním a ddiném zbo-

ží, žádnému nezávadném, totižto na tvrzi a vsi

Bohdalicích. na vsi lJavlovicích blíž Bohdalic, i

ii. i všem jich píslušenstvím,2

) nic nevymieujíc,

s užitky a požitky, ku pravému vnnému právu

vna jejího puol druhého sta kop gr. a nad vno
penz jejích, kteréž sem k sob pijal, vosm set

kop gr.. vše eských, ve dsky zemské vkládám a

vpisuji a píjemím toho vna i nad vno sám

se iním vším statkem svým. kterýž mám anebo

jmíti budu.

L,251. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána 1 55 1, pi asu svaté Kunhuty [14. záí

1551] v mst Brn držán jest soud zemský skrze

urozené pány, pana Václava z Ludanic na Chro-

pyni, hajtmana, pana Zdenka z Valdštajna na

Brtnici, místo držící pana Jana z Žerotína na

Strážnici, najvyšího komorníka, pana Jana

z Lichtnštajna a z Nyklšpurku na Lednici, naj-

vyšího sudího markrabství moravského, a uro-

zeného vládyku Matyáše z Hartunkova na e-
chách, místo držící najvyšího písaství téhož mar-

krabství: na kterémž sou sedli: duostojný u Bo-

že otec a pán, pan Jan, biskup olomúcký, a uro-

zení páni, pan Pertuolt z Lipého na Krumlov,

najvyší maršálek království eského, pan Václav

z Boskovic na Buovicích, pan Jan Jetich erno-

horský z Boskovic na Úsov. pan Vank Bítovský

z Lichtnburka na Bezci. pan Jaroslav z Doubra-

') Toto a další slovo tak v originále. ) Tak v originále.
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vice etc., pan Václav Berka z Dube a z Lipého

na Štemberce, pan Václav Haugvic z Biskupic

na Hranicích, pan Jetich z Kunovic na Brod
Uherském, pan Jan áiška z Kounic na Slavkov

a z vládyk: Petr Pražma z Bílkova na Leštné,

Prokop Podstacký z Prusinovic na Bouzov, Jan

kri ipá starší z Nevdomí na Litenicích, Jan

Ždánský z Zástizl na Buchlov a Jan Zahrá-

decký z Zahrádek na Budíškovicích.

f.84v. Vklad hradu Sádku etc.

252. Jaroslav z Pernštajna na mistr I 'ratislava

a Vojtcha, bratí svých mladších nedílných, i

s svými erby Zdekovi z Valdštajna a erbóm je-

ho zboží své vlastní a ddieství, totižto zámek

Sádek se dvorem a poplužim pi témž zámku,

s mlýnem, s sladovní a pivovarem, msteko Sta-

íci s mejtem a kostelním podacím, ves Kojetice,

ves áslavice, ves ímov, ves Mastník, ves Sla-

více se dvorem pustým, ves Pihyslavíce, ve vsi

Loukovicích a ve z
:si ichové, což tu lidí mám,

s jich se vším právem a všelijakým píslušen-

stvím, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s horami, s pahrbky, s doly,

s lesy, s háji, s chrastinami, s lovy, s hony, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s mlýny, s mlý-

nišemi, s lidmi platnými i neplatnými, s sirotky,

s robotami, s užitky a požitky i se všemi platy,

poplatky, s rybníky, s rybnišemi, s ekami, s sta-

vy, s jezery, s potoky tekutými i netekutými,

s kury, s vajci i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, jakož ta zboží svrchupsaná od

starodávna v svých mezech a hranicích záleží a

vymezena jest,
1

) nic tu sob, erbóm svým ani bu-

dúcím potomkóm práva, panství ani kterého

vlastenství nepozuostavuje ani zachovávaje, tak

jakž sem to sám i s bratími svými nedílnými po

pedcích svých držel a požíval, to všecko ve deky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní, a kdež by to jisté

zboží nám neb erbóm našim svdilo, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad vsi Kového. 2
!

253. Jaroslav z Pernštajna i na místi- Vrati-

slava a Vojtcha, bratí svých mladších nedíl-

ných, i s erby svými Alžbt z Lipoltovic a er-

bóm jejím své a svrchupsaných bratí svých

vlastní zboží a ddictví, totiž ves Kov 1
) blíž

Byteše ležící, s lidmi platnými i neplatnými, s je-

emi, s rolími oranými i neoranými, s robotami,

s kury, s vajci, s lukami, s pastvami, s pastviše-

mi, s rybník}-, s rybnišemi, s mlýny, s mlýniše-

mi, s vodami tekutými i netekutými, s chrastina-

mi, s trninami, s potoky, s mezemi, s hranicemi

i se všelijakými oužitky a poplatky i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, tak

zouplna v celosti, jakž to svrchupsané zboží od

starodávna vymeno a okršleno jest, nic tu sob,

nadepsaným bratím svým ani erbóm aneb budú-

cím potomkóm našim práva, panství ani kterého

vlastenství nepozuostavujíc ani zachovávajíc, tak

jakž sem to sám i s bratími svými nedílnými po

pedsích svých držel a požíval, to všecko ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní, a kdež by to

svrchupsané zhoží nám neb erbóm našim svdi-
lo, to tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad vsi Bojanovic. f. 85

254. Jaroslav z Pernštajna i na míst Vratisla-

va, Vojtcha z Pernštajna, bratí mých mladších

nedílných, i s erby svými Janovi z Drnovic i na

míst Bernarta a Bohuše, bratí jeho mladších, a

erbóm jejich své vlastní zboží a ddictví, vsi Bo-

janovice Horní s kostelním podacím, s lidmi plat-

nými i neplatnými, s horami vinohradními, s de-

sátky a zemními spravedlivými i s pláty vino-

hradními, lesními, robotními, s rolí oranú i neora-

nú, s robotami, s platy, s inži 4

) a poplatk]

lijakými, s užitky a se všemi požitky a poplatky,

s rybníky, kteíž nám tu náleželi, jakž sine jich

sami drželi, s lesy, s horami, s háji, s kovinami,

s pastvami, pastvišemi. s potoky tekutými i ne-

tekutými, s jezery, s rybníky, s rybnišemi. s me-

zemi, s hranicemi, jakž to zboží od starodávna

v svých mezech a hranicích záleží, s hony, s lovj

.

s ižbami i se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, tak jakž sme to sami drželi a vše-

ho užívali, nic tu sob na tom zboží, ani erbóm,

ani budúcím svým. ani žádnému jinému práva,

panství ani kterého vlastenství na svrchupsaném

zboží nezachovávaje ani pozstavuje, než to

všecko ve deky zemské vkládáme a vpisujeme ku

pravému jich jmní, držení a ddinému požívaní.

Vklad msteka Bohdalova.

255. Jaroslav z Pernštajna i na míst Vratisla-

va, Vojtcha, bratí svých mladších nedílných,

i s erby svými Václavovi Chroustenskému z Ma-

lovar a z Chroustovic a erbóm jeho své a svrchu-

psaných bratí svých vlastní zboží a ddictví, to

tižto msteko BoHdalov s podacím kostelním, pi

témž msteku ležícím, se všemi lidmi osedlými

i neosedlými, s rybníky, s rybnišemi, s potoky,

s vodami tekutými i netekutými i stojecími, s stru-

hami, S mlýny, s mlýnišemi. S chrastinami, s le-

sv, s háji. s porostlinami. s horami, s doly. s lu-

kami a kopaninami, s pastvami, s rolími ornými

i neornými, s platy, s ouroky, s poplatky, s robo-

tami, s platem z pivovaru od várek, s platem

7. ezníku, s majtem. s tržným. S roli. s h< »ny, s lovy.

') Tak v originále.

-) r doplnno k z touš rukou : ádku.

>) Tak v originále.

*) Od slova Hni, mužského rodu.



'55' XXVI

ami, mezemi, s hranicemi i se všemi ou itk) a

poplatk) i se vším píslušenstvím, právem, pan-

stvím, coi k tomu zboží píslušelo a pišlu

svých hra-

nicích eno jot. nic tu sob a nade-

psaným bratím svým ani erbóm aneb budúcím

potomkóm našim práva, panství ani kterého

vlastenství nepozuostavuje ani je, tak

i ^ bratími svými nedílnými po

pedcích svých držel a po íval, to všecko ve

• a vpisuji ku pravém

jmní, držení a ddinému požívaní, a kde/ 1>\ >
nám neb erbóm našim svdilo, t" tímto

vkladeni moím a v nive obracuji.

f.85v. Vklad msteka Tasova.

2^h. .' : - Pernštajna i na míst Vratisla-

Vojtcha, bratí svých mladších a nedílných,

by svými Katein s Šternberka, erbóm a bu

dúcím potomkóm jejím své a svrchupsaných

brati svých vlastní zboží a ddictví, totižto m-
steko Tasov, hrad pustý, jménem Dubí, a v tom

msteku dvoje podací, svatého Petra a svatého

Václava, a s jedním kostelíkem pustým, i s tím se

vším. což sme tu mli a což k tm kostelóm ná-

leží a pedkov naši i já - bratími svými od sta-

rodávna užívali, item ves Oslavu, item ves Ka-

menné, což tu máme. i se všemi mlýny, kteíž

k tm ddinám náleží, s lidmi platnými i neplat-

nými, s platy stálými i nestálými, s robotami.

s rolí oranú i neoraná, s Inkami, s pastvami,

s pastvišemi, s lesy. s háji. s vrbinami, s chrasti-

nami, s kovinami, s lovy, s huny. s ižbami, s e-

kami, s behy, s rybníky, s rybnišemi, s potoky,

lami tekutými i netekutými, se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž ty

ddiny svrchupsané v svých mezech a hranicích

od starodávna záleží a vymezen}- sou, nic sob,

nadepsaným bratím svým ani erbóm a budúcím

potomkóm našim práva, panství ani kterého vla-

tví na tom nepozuostavujíce ani zachováva-

jíce, tak jakž sem to sám i s bratími svými po

pedcích svých držel a požíval, to všecko ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jejich jm-
ní, držení a ddinému požívaní, a kdež by to

svrchupsané zboží nám neb erlxim našim svdi-

lo, to tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Spolek.

257. Kateina Z Šternberka Jiíka Mrakše

.7 Noskova, manžela svého, na msteko Tasov,

což mi tu náleží, na ves Kamenný, na ves Oslavu,

tak jakž mi to ve dekách zapsáno jest, i na to na

všecko, což mám anebo míti budu, pijímám na

pravý, jednostajný spolek.

Vklad vsi Bohuova a jiného statku.

258. roj Pernštajna i na miste Vratisla

va, Vojtcha, brati svých mladších ./ nedílných,

i s erb} svými Bohuslavovi Sadovskému ; Slúpna

a erbóm jeho své [a] svrchupsaných1
) brati

svých vlastní zboží a ddictví, totiž ves Bohuov
na Poíí?) s rychtu zákupni a s kostelním podá

cím, ves llomí Poii,ves Dolní Poíi,vi i

Bradlné, což sme tu mli, vsi pusté Horní a

Prostední Bradlné, s mlýny mounými i pilnými,

s mlýnišemi, s rolí oranú i neoranú, s lidmi plat

n> mi i neplatnými, s robotami, s nikami, s pas

tvami, s pastvišemi, s vodami tekutými i neteku-

tými. 5 rybníky, s jezery, s ekami, s potoky.

s lesy, s háji, s chrastinami, s horami, s doly,

s dolinami a pahrbky, s hony, s lovy, s mezemi,

s hranicemi, tak úpln a docela, jakž týž svrchu

psané zboží a
1
) vsi i grunty k nim pipojené od

starodávna sou vymezen} a
;

[v] mezech a hra- f.86

niích záleží. s C vším plným právem a panstvím,

tak jaks jest to dobré panici i nebo tik otec náš

Jan z Pernštajna sám držel a toho požíval, a

zvlášt se všemi požitky, v kterýchž sou kolivk

vcech anebo kterak by mohly zvláštními jmény

jmenovány býti, i se všemi jinými vcmi, což koli

k tm svrchupsaným všem a gruntóm k nim pi-

pojeným písluší, nic tu sob, bratím svým ani

erbóm neb budúcím potomkóm našim práva, pan-

ství ani žádného vlastenství nepozústavujíce ani

zachovávaje, to všecko ve dsky zemské -vkládám

a vpisuji ku pravému jejich jmní, držení a d-
dinému požívaní, a kdež by to svrchupsané zboží

nám nebo erbóm našim svdilo, to tímto vkla-

dem moím a v nive obracuji.

Vklad vsi Bohuova na Poíí.
259. Bohuslav Sadovský c Slúpna i s svými

erb}- a budúcími potomky Pavlovi z Vojenic, er-

bóm a budúcím jeho své vlastní zboží a ddictví,

totižto ves Bohuov na Poíí") s rychtu zákupni,

s kostelním podacím, ves Horní Poíí, ves Pro-

stední Poíí, ve vsi Bradlném, což sem tu ml,

vsi pusté Horní a Prostední Bradlné, s mlýny

mounými i pilnými, s mlýnišemi, s rolí oranú i

neoranú, s lidmi platnými i neplatnými, s robo-

tami ornými i s zemnými, s vajci, s pleci, s sle-

picemi, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s vo-

dami tekutými i netekutými, s rybníky, s jezery,

s ekami, potoky, s lesy, s háji. s chrastinami,

s horami, s doly, s dolinami a pahrbky, s hony,

s lovy a s mezemi, s hranicemi, tak úpln a do-

cela, jakž to svrchupsané zboží a vsi i grunty

k nim pipojené od starodávna sou vymezené a

v svých mezech a hranicích záleží, se vším plným

touž rukou c v.

i - ási Dolního Po-

') Tou: rukou nad ádkem.

•) Vis pozn. ) u . 258.
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právem, panstvím, a zvlášt se všemi požitky,

v kterýchž sú kolivk vcech aneb kterak by

mohly zvláštními jmény jmenovány býti, i se vše-

mi jinými vcmi nahoe psanými, což koli k tm
svrchupsaným všem a gruntm k nim pipoje-

ným písluší, nic sob ani erbóm svým ani bu-

dúcím potomkóm tu práva, panství ani vlasten-

ství žádného nepozuostavujíce ani zachovávaje,

než to všecko, jakž sem sám držel a požíval, ve

deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému jm-
ní, držení a ddinému požívaní.

Vklad vsi Plumlvek.

260. My Jan, z boží milosti biskup olomúcký,

i s potomky a nápadníky svými Pertultovi z Li-

pého, najvyšímu maršálku království eského, a

jeho erbóm své vlastní zboží a ddictví, ves Plum-

lvky s lidmi platnými i neplatnými, s horami,

s desátky vinnými, s rolí oranú i neoranú, s In-

kami, s pastvami, pastvišemi, s horami, s doly,

s lesy, s háji, s chrastinami, s kovinami. s lovy,

s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi i s užit-

ky a požitky i se všemi poplatky, s rybníky, s ryb-

nišemi, s potoky tekutými i netekutými i se

vším plným právem a píslušenstvím, jakž to

f.86v. zboží od starodávna
[
v svých mezech, ve všech

i v každé zvláše, záleží a sou 1
) vymezena, nic

sob ani potomkóm svým práva, panství ani kte-

rého vlastenství nezachovávajíc, tak jakož sme to

sami drželi, než to všecko ve deky zemské vklá-

dáme a vpisujeme ku pravému jich jmní, držení

a ddinému požívaní, a kdež by nám to zboží

svrchupsané ve dekách svdilo, to tímto vkla-

dem moíme a v nive obracujeme.

Vklad Morkvek a Jezérka.

261. My, purgmistr a rada msta Brna i s bu-

dúcími potomky našimi, Pertuoltovi z Lipého,

najvyšímu maršálku království eského, a erbóm
jeho své vlastní zboží a ddictví, svobodné a

žádnému nezávadné, totiž ves Morkuovky a Je-

zírko, kteréž leží nad rybníkem Pavlovským, se

vším jich píslušenstvím, tak jakž sme to od pa-

na Zdeka Žampacha koupili a v držení a užíva-

ní sami toho statku byli, s dvory, s rolí oranú i

neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvišemi,

s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami,

s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi,

s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými a

s platy penžitými, s slepicemi, s vajci, s ospy,

s robotami, s užitky a požitky i se všemi poplat-

ky, s ekami, s behy, s rybníky, s rybnišemi,

s mlejny, s mlýnišemi, s potoky tekutými i ne-

tekutými, s jezery, se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakž ta zboží svrchupsa-

ná od starodávna v svých mezech a hranicích vy-

mezena sou a každé zvláše záleží, nic sob tu

ani budúcím potomkóm svým práva, panství ani

kterého vlastenství nezachovávaje, tak jakž sme
to sami drželi a užívali, než to všecko ve deky

zemské vkládáme a vpisujeme ku pravému jich

jmní, držení a ddinému požívaní, a kdež by
nám to jisté zboží ve dskách svdilo, to tímto

vkladem moíme a v nive obracujeme.

Vklad ve vsi Zvrkovicích.

262. Sezema Zajímal z Kunstátu i s svými
erby Janovi Zahrádeckému z Zahrádek a erbóm
jeho své vlastní zboží a ddieství, totiž ve vsi

Zvrkovicích, což tu lidí mám usedlých i ne-

usedlých, s platy, s robotami, s roli, s lukami,

s pastvami, s rybníky, s rybnišemi, s vodami te-

kutými i netekutými, s lesem, s chrastinami i se

všemi jinými užitky, kterýmiž by se koli jmény
jmenovati mohly, s mezemi, s hranicemi i se vším
plným právem, panstvím a píslušenstvím, což

k tomu zboží písluší, tak jakž sem toho sám
užíval a držel, nic sob tu ani erbóm svým a bu-

dúcím potomkóm žádného práva, panství ani kte-

rého vlastenství nezachovávaje ani pozuostavuje,

než to všecko, jakž se svrchu píše, svobodné a

nezávadné, vkládám a vpisuji ve dsky zemské

k jich pravému jmní a ddinému užívaní, a

kdež by mi to svrchupsané zboží ve dekách za-

psáno stálo, to tímto vkladem moím a v nive
obracuji.

Vklad vna Libuši z Boskovic. f.87

263. Jiík Žabka z Limberku, rada a místo-

kanclé krále JMti v království eskémahajtman
na zámku Špylnberku, Libuši ernohorské z Bos-

kovic, manželce své, na svém vlastním a ddi-
ném zboží, žádnému nezávadném, totižto na

všech Pršicích, Tikovicích, Knpaovicích a Ma-
lesovicích, se vším jich píslušenstvím, ku pravé-

mu jejímu vnnmu právu puol tetího tisíce zla-

tých a nad vno vosmnácte set tyiceti ti zlaté,

vše na minci dobré, v tomto markrabství obecn
berné, za I zlatý po XXX gr. a za. I gr. VII d.

bílých poítajíc, ve dsky zemské vkládám a vpi-

suji a píjemím toho vna i nad vno sám se i-

ním vším statkem svým. kterýž mám neb jmíti

budu.

MeSován a na okraji Zdenk z Yaldštejna, místo-

držící.

Vklad vna Mandalen z Lomnice.

264. Vank Bítovský z Lichtnburka Mandalen
z Loni nice, manželce své, na dvoe Bžeckém a

všech: na vsi Bezci a puol vsi Zvkovic,") Blat-

nici a Pišpu. s jejich vším píslušenstvím, na

statku svém ddiném, puol tináctá sta kop gr.,

za každú kopu LX gr. a za l gr. VII d. bílých

poítajíc, ku pravému jejímu vnnému právu ve

deky zemské vkládám a vpisuji a toho vna pí-

') Toto a další slovo tak z- originále. 2
) Tak, rz, v orig. místo r.
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janím sám se iním se vším statkem svým, kte-

mám neb jíniti budu.

Vklad vna Johance z Doubravice.

.'(o. Lichtnburka1
) Johance z Dou-

Hostimi, na

!,/[. se \miii tej

píslušenstvím, na statku svém ddi-

ném, pt set kop
;

'< pravému její-

mu vinnému právu, jmní a držení a nad vno
pt s< i dnu kopu po šedesáti groši

penz bílých poítajíc, tv dsky

a vpisuji a píjemci se toho i

ním vším statkem svým, což jeho jmám neb jmíti

budu.

í.87v. Vklad spolku Anny z Zástizl.

2<>6. Zástizl Hanuše Posora s Nykl-

štatit. manžela svého, na tvrz a ves Žerotice, ves

Bohunice, ves Radlice, ves Vyvice, ves pustu

Hosti Stojíkovicich jal noho dvoáka,

na pusty dvuor v Tvoehrázi, na pusty hrad La-

pikus, se vším toho zboží píslušenstvím, i na to

na všecko, kdev. co mám neb ješe jmíti budu, pi-

jímáni na pravý a jednostajný spolek. Než to

sob pozuostavuji, jestliže by na mne Pán Buoh

prvé s»irt nežli na Hanuše, man., -Li mého, do-

pustiti ráil, aby z toho statku nahoe doteného

od téhož Hanuši', manžela mého, Jindichovi a

Vilímovi, synóm mým, z Sázavy,1
) jeden tisíc

kop groš&v na minci v tomto markrabství obecn

berné dáno a spraveno bylo.

i7. Lcf.88 267. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána 1552, pi asu svate Kunhuty ju. záí

T552] v mst Brn držán jest soud zemský skrze

urozené pány. pana Václava z Ludanic na Chro-

pyni, hajtmana, pana Zdenka z Valdštajna na

Brtnici, místo držící pana Jana z Žerotína, naj-

vyšího komorníka, pana Václava ernohorského

z Boskovic na Buovicích, najvyšího sudího mar-

krabství moravského, a urozeného vládyky Ma-
tyáše z Hartunkova na echách, místo držící

najvyšího písaství téhož markrabství; na kte-

rémž sou sedli: duostojný u Bože otec a pán,

pan Jan. biskup olomúcký, a urození páni, pan

Jan Jetich ernohorský z Boskovic na Ousov,
pan Jaroslav z Doubravice na íanech, pan

Václav Berka z Dube a z Lipého na Stemberce,

pan Vojtch z Pernštajna na Tovaov, pan

Václav Haugvic z Biskupic na Hranicích, pan

Jan Šiška z Kounic na Slavkov, pan Václav Te-

taur z Tetova a z Malenovic na Šárov, a z vlá-

dyk: Pemek z Víková na Prusinovicích, pod-

komoí, Petr Pražma /. Bílkova na Leštné, Pro

kop Podstackj Prusinovic na Bouzov, Jan

starší z Nevdomí na Litenicích, Jan

Zdánskj z Zástizl na Buchlov a Jan Zahrádecký

hrádek na Budíškovicích.

Vklad vna Johance /. Vžník.

268. / 'Mm Jankovský a I lošim lohnnt e I é

nik. manželce své. na Svém vlastním a ddiném
bo í, žádnému nezávadném, totiž na Polních

Všech a na pustnu dvoe ví vsi Ryšicích, se

vším jich píslušenstvím, ku pravému jejímu

vinnému právu jeden tisíc zlatých a nad vino pii

sei zlatých na minci v tomto markrabství obecn

berné, jeden zlaty po XXX gr. a I gr. po VII

d. bílých poítajíc, ve tichy zemské vkládám a

vpisuji a píjemím toho vna i nad vno sám se

iním vším statkem svým, kterýž mám neb míti

budu.

Meiován a mi okraji Zdenk z Valdštejna, místo

držící.

Vklad ían vsi. f.88v.

269. Burjan z Doubravice i s erby svými Ja-

roslavovi z Doubravice, bratru svému, a erb>m

jeho své vlastní zboží a ddictví, totiž tvrz pustu

a ves osedlú íany s kostelním podacím, s dvo-

ry, s rolí oranú i neoranú, s Inkami, s pastvami,

s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, s kovinami, s lovy. s hony, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i

neplatnými, s robotami, s užitky a požitky, s ku-

ry, s vajci i se všemi poplatky, s ekami, s behy
i s rybníky, s rybniši, s potoky tekutými i ne-

tekutými, s jezery, s mlýny, s mlýnišemi i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

jakž to zboží svrchupsané od starodávna v svých

mezích a hranicích vymezena3
) sou, nic sob tu

ani erbóm svým nepozuostavuje, ve deky zemské

vkládá a vpisuje ku pravému jeho ddictví, dr-

žení a užívaní.

Vklad vsi Šamíkovic.

270. Jaroslav z Pernštajna i na míst Vrati-

slava a Vojtcha, bratí svých mladších a nedíl-

ných, i s erby svými Janovi Tavíkovskému z Ta-

víkovíc a erbóm jeho své a svrchupsaných bratí

svých vlastní zboží a ddictví, ves Šamíkovice s tím

se vším, což k též vsi píslušelo a písluší, i s desát-

kem obilným jarým i ozimým, tak jakž v svých me-

zech a hranicech záleží, jakž sem to sám i s bra-

tími svými držel a toho požíval, se všemi ou-

žitky a požitky, tak jakž v registích vydaných

položeno jest, nic sob na tom práva, panství

ani kterého vlastenství nepozastavujíce ani za-

chovávajíce, ku pravému ddictví s lukami,

') ka opraveno tou: rukou se ský.
4
) Ob 3 jsou opravena lou rukou z jiných. •

ných písmen.

3
) Toto a další slovo tak v originále.
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s pastvami, s pastvišemi, S horami, s doly, s lesy,

s háji, s chrastinami, s rovninami, s lovy, s hony,

s ižbami, s mezemi, hranicemi, s lidmi platnými

i neplatnými, s robotami, s požitky, oužitky a se

všemi poplatky, s mlýny, s mlýnišemi, s ekami,

s behy i s rybníky a s rybnišemi, s potoky te-

kúcími i netekúcimi, s jezery i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, jakž ta ves

Samíkovice od starodávna v svých mezech,

v každé i v každé obzvláštn, záleží a vymeny
sou, nic tu sob, nadepsaným bratím, ani erbóm

neb budúcím potomkóm našim práva, panství ani

kterého vlastenstv! nezachovávaje, tak jakž sem

to sám s bratími svými držel a toho požíval, to

všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich jmní, držení a ddinému požívaní, a

kdež by to svrchupsané zboží nám neb erbóm

našim svdilo, to tímto vkladem moíme a v ni-

ve obracujeme.

f.89 Vklad vsí Oechové a Kadulce.

271. Jaroslaz 1 z Pernštajna i na míst Vrati-

slava a Vojtcha, bratí svých mladších a nedíl-

nýcli, i s erby svými Janovi Pepickmu z Rychm-

berka a jeho erbóm své a svrchupsaných bratí

svých vlastní zboží a ddictví, totižto ves Oe-
chové, ves Kadulce, ves pustu Chlístov1

) s dvo-

išem pustým, ves Kyjov,") s rolí oranú i neora-

nú, s lidmi platnými i neplatnými, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, s vodami tekutými,

s jezery, s mlýny, s mlýnišemi, s potoky, s ryb-

níky, s rybnišemi, s lesy, s háji, s chrastinami,

s horami, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony,

s lovy, s mezemi, s hranicemi, tak úpln, jakž to

svrchupsané zboží od starodávna jest vymeno
a v svých hranicích záleží, se vším plným prá-

vem, panstvím, tak jakž sme to sami drželi a toho

požívali, a zvláše se všemi požitky, v kterýchž

sou koli vcech aneb kterak by mohly zvláštními

jmény jmenovány býti, i se všemi jinými vcmi,
což k tomu zboží svrchupsanému koli písluší,

nic tu sob, erbóm ani budúcím potomkóm našim

práva, panství ani vlastenství žádného nepozuo-

stavujíce ani zachovávajíce, to všecko ve deky

zemské vkládáme a vpisujeme ku pravému jejich

jmní, držení a ddinému požívaní, a kdež by to

svrchupsané zboží nám nebo erbóm našim svdi-
lo, to tímto vkladem moíme a v nive obracu-

jeme.

Mešován a na okraji Zachariáš z Hradce.

Vklad Osové a Bytéšky.

272. Jaroslav z Pernštajna i hu míst pana

Vratislava a pana Vojtcha, bratí mých mladších

7'lastních a nedílných, i serby a budúcími potomky

svými Janovi Polcarovi z z Paraov) a erbóm

jeho své a svrchupsaných pán bratí svých

vlastní zboží a ddictví, totiž tvrz pustu Osové

s dvorem, msteko Bytýšku s kostelním poda-

cím, ves Vlkovu, ves Bezí, ves Sskináov, i s de-

sátky u týchž vsí, s lidmi usedlými i neosedlými,

s rybníky, s rybnišemi a potoky, s vodami te-

kutými i netekutými, stojícími, s struhami, s mlý-

ny, s mlýnišemi, s chrastinami, s lesy, s háji,
4

)

s porostlinami, s horami, s doly, s lukami, s ko-

paninami, s pastvami, s rolími ornými i neorný-

mi, s platy, s ouroky, poplatky, s robotami, s pla-

tem z pivovaru od várek, s platem z ezník,
s hony, s lovy, s ižbami, s mezemi, s hranicemi

i se všemi užitky a požitky i se vším píslušen-

stvím, právem, panstvím, což k tomu zboží pí-

slušelo a písluší, tak jakž týž zboží všecko od

staradávna v svých hranicích záleží a obmezeno

jest, tak úpln, jakž jest toho nebožtík pan Jan

z Pernštajna dobré pamti, otec muoj a bratí

mých svrchupsaných, v držení a užívaní a já

s bratími svými po nm byli, nic sob ani erbóm

svým neb budúcím potomkóm práva, panství ani

kterého vlastenství nepozuostavujíc ani zachová-

vajíc, než to všecko, svobodné a žádnému nezá-

vadné, ku pravému ddictví ve deky zemské vklá-

dáme a vpisujeme.

Vklad vsi Chvalkovic. f.90v.

273. / 'olf Krají starší z Krajku, najvyší pur-

krabie pražský, i s svými erby Janovi Házlovi

z Nové Vsi a na Slavtín a erbóm jeho své

vlastní zboží a ddictví, totiž ves Chvalkoricc

s lidmi osedlými i neosedlými, s platy, poplatky,

s kury, s robotami, s rolí oranú i neoranú, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s rybníky, s ryb-

nišemi, s potoky, s vodami tekutými i netekutý-

mi, s horami, s lesy, s háji, s dolinami, s chra-

stinami, s hony, se všemi jinými užitky a požitky,

kterýmiž by se jmény jmenovati mohly, s meze-

mi, s hranicemi i se vším plným právem, pan-

stvím i všelijakým píslušenstvím, což k tomu

zboží písluší a v svých mezech a hranicích zá-

leží, i s tím se vším plným právem a panstvím

i všelijakým píslušenstvím, tak zouplna a v ce-

losti, jakž sem to sám držel a užíval, nic sob tu

ani erbóm svým a budúcím potomkóm žádného

práva, panství ani kterého vlastenství nezacho-

vávaje ani pozstavuje, než to všecko, jakž se

svrchu píše, svobodné a nezávadné, vkládáme a

vpisujem ve deky zemské k jich jmní, držení a

ddinému užívaní, a kdež by to svrchupsané

zboží ve dekách zemských zapsáno bylo, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

') v psáno v orig. ii.

*) V orig. Kyjav.

') V orig. z s Paraova; nad r jest sic- (výjimen)

háek, ale teni r není tu pravdpodobné; z- i jest z opra-

veno touž rukou z r.

') V orig. háhy.
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Vklad i\i ec .1 \ -1 Rudolce.

27-i. . í< lavsLudanic, hajtman markrabství mo-

ravského, > kanky a Afandoleny z Vráno-

ustalých po Janovi Vráno

ustenskému » Mo
erbóm jeho na volením Jich Mtí

pánm 1

ddictví,

s pivovarem, s sady,

s chmelnišemi, -
K y

. si Zhoi s dvorem, pi
s pustu Blaškov, ves

pustu Némkyni, ve vsi pusté Ni ové, s roli ornú

1 neornú, s lukami, klueninami, s pastvami, s le-

háji. s chrastinami, s ižbami, s lovy, S ho-

s horami, s doly, s rybníky, s rybnišemi,

oky, s vodami tekutými i netekutými, s mlj

nem, s mlýnišemi, s platy, s úroky, 5 ospy obil-

nými a všelijakými poplatky, kterýmiž se jmény

jmenovati mohu, s slepicemi, s vajci. 5 robotami,

mezemi a hranicemi, s lidmi osedlými i neosedlý-

mi, platnými i neplatnými, tak jakž to zboží

všecko od starodávna vymezeno jot. se vším*)

plným právem, panstvím a píslušenstvím, COŽ k

tomu zboží píslušelo a sirotkóm náleželo, tak

jakž sem to sám na míst svrchupsaných sirot-

kuov držel, nic tu týmž sirotkóm ani erbóm jich

a budúcím potomkóm panství ani kterého vlasten-

f.91 ství nepozstavujíc ani zachovávajíc, než to

všecko vkládám a vpisuji ve deky zemské k jich

pravému jmní, držení a ddinému požívaní, a

kdež by to svrchupsané zboží týmž sirotkóm kde

ve dskách zapsáno bylo, to tímto vkladem moím
a v nive obracuji.

Vklad vsi Mikulovic.

275. Margeta Kolíková starší 2 Opatova Flo-

ryánovi z Kojetínu, erbóm a budúcím potom-

kóm jeho své vlastní zboží a ddictví, totiž ves

Mikulovice, bliž Tebíe léící, s dvorem, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvi-

šemi, s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrasti-

nami, s kovinami, s lovy, s hony, s i[ž]bami,

s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplat-

nými, s robotami, s oužitky a požitky i se všemi

poplatky, s rybník}-, s rybnišemi, s potoky teku-

tými i netekutými, s jezery i se vším plným prá-

vem a
3

) píslušenstvím, jakž to svrchupsané zbo-

ží od starodávna v svých mezech a hranicích 4

)

záleží, vymezeno jest, nic sob tu, erbóm ani

budúcím potomkóm svým práva, panství ani kte-

rého vlastenství nezachovávaje ani pozuostavuje,

tak jakž sem to sama držela a užívala, ve deky

zemské vkládám a vpisuji k jmní, držení a d-

dinému užíváni a všecko právo své, kteréž koli

vk k tomu statku mám a to všecko ve dskj zem-

ské mn zapsáno jest, to tnut" vkladem moím
.1 \ nive obracuji.

Meiován u mi okraji Zdenek z Valdštejna, místo-

L276. Léta od narozeni Syna Božího Krista V. 91 v.

Pána 1553, pi asu druhé nedle v pust [zf,

února 1353] \ mst Brn držán jest soud zem-

skj skrze urozené pány, pana Václava z. Ludanic

na Chropyni, hajtmana, pana Jana z Žerotína na

Strážnici, najvyšího komorníka, pana Václava

ernohorského z. Boskovic na Budovicích, naj-

vyšího sudího markrabství moravského, a uroze-

ného vládyku Matyáše z. Hartunkova na echách,

najvyšího písaství téhož markrabství místo

držící; na kterémž snu sedli: duostojný u Bože

otec a pán, pan Jan, biskup olomúcký, a urození

páni, pan Václav Krají z Krajku na Uhicích,

pan Jaroslav z Doubravice na íanech, pan

Zdenk z. Valdštajna na Brtnici, pan Sazema Za-

jíma z Kunstátu na Jevišovicích, pan Diviš

Cernický z Kácova na Vodradech, pan Václav

Berka z Dube a z Lipého na Štemberce, pan Voj-

tch z Pernštajna na Tovaov, pan Jetich z. Ku-

novii 11.: Brod Uherském, pan Jan z Kounic na

Slavkov, pan Václav Tetaur z Tetova a z Ma-
lenovic na Žárov, a z vládyk: Pemek z Víko-
vá na Prusinovicich, podkomoí, Prokop Pod-

stacký z Prusinovic na Bouzov, Jan Kropá
starší z Nevdomí na Litenicích, Jan Ždánský

z Zástizl na Buchlov a Jan Zahrádecký z Za-

hrádek na Budíškovicích.

Vklad tvrze Tavíkovic. f. 92

277. Jan Tavíkovský s Tavíkovic i s s erby

svými Ann z Vrchoviš, manželce Václava Ta-

víkovského z Tavíkovic, a erbóm jejím své vlast-

ní a ddiné zboží, totižto tvrz a ves Tavíkovice

s dvorem a s poplužím, s pivovarem, msteko
Béhaovice s kostelním podacím, ve vsi Ratišo-

vicích dva cloveky usedlá, ves Dobronice a ve vsi

Peskocích šest lovku usedlých, kteíž mn tu

náleží, s robotami, s lidmi platnými i neplatný-

mi, s rolími, oranú i neoranú, s rybníky, s halté-

i, s pivovary, s mlýny, s ekami, s potoky, s vo-

dami tekutými i netekutými, s behy, s jezery,

s lesy, s háji, s chrastinami, s horami, s doly, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s hony, s lovy,

s ižbami a s jinými všelijakými požitky, jakýmiž

se koli jmény jmenovati mohou a k tomu zboží

1

1
/

' orig. Shoi.
;
) v jest na konci ádku; na dalším následují petržená

slova tak jakž to zboží a za nimi ším.

3
) Tou: rukou nad ádkem.

') Za lim petržené slovo a.
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píslušely a písluší ,
jakž to [zboží] v sich

1

)

mezích a hranicích od starodávna vymezeny 2

)

sou a záleží, a se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, tak jakž sem to sám držel

a užíval, to všecko ve deky zemské vkládám

a vpisuji ku pravému jich jmní a ddinému
požívaní.

Vklad spolku Václavovi z Tavíkovic.

278. Anna z Vrchovišc Václava Tavíkovského

8 Tavíkovic, manžela svého, na své vlastní a d-
diné zboží, žádnému nezávadné, totiž na tvrz a

ves Tavíkovice, na msteko Bhaovice, na ves

Dobronice, ve vsi Peskocích, což tu jmám, ve

vsi Ratišovicích, což tu mám. se vším a všelija-

kým tch statk píslušenstvím, i na to na vše-

cko, kdež co mám aneb ješe míti budu, pijí-

mám na pravý a jednostajný spolek.

Než to sob pozstavuji, jestliže by na mne
Pán Buoh prvé smrt nešli na Václava, manžela

mého, dopustiti ráil, abych z toho statku nahoe
doteného mohla poruiti a dáti jeden tisíc kop

groši, za kopu LX gr. a za I gr. VII d. bílých

poítajíc, na minci v tomto markrabství obecn
berné.

Vklad spolku na ekovicích.

279. Margeta Karnarová z ekovic Kryštofa

z Aurochu, manžela svého, na tvrz a ves Reko-
vice se vším toho zboží píslušenstvím i na to na

všecko, kdež co mám neb ješe jmíti budu, pi-

jímám na pravý a jednostajný spolek, než to sob
pozuostavuji, jestliže by na mne Pán Buoh prvé

smrt nežli na Kryštofa, manžela mého, dopustiti

ráil, abych z toho statku nahoe psaného poruiti

mohla patnácte set zlatých, za zlatý XXX gr. a

za I gr. VII d. bílých poítajíc, na minci v tomto

markrabství obecn berné, komuž by se mn do-

be líbilo a zdálo.

f.92v. Vklad msteka Dražuovek.

280. Václav z Ludanic, hajtman markrabství

moravského, na míst sirotkuov po nebožtíku Ja-

novi Vranovském z Vranova zuostalých i s s erby

jejich, jakož se jest smna mezi urozenými vlády-

kami Benešem Krinu s Konpas a nebožtíkem

Janem z Vranova o statek ddiný, tak jakž

smlúva trhová, mezi nimi uinná, o tom šíe vy-

svtluje, stala, kterážto smlúva jest nálezem pan-

ským stvrzena, ponvadž se na erby vztahuje,

aby na ten statek ddiný Benešovi Krmová)
list správní ode mne hajtmana na míst sirot-

kuov udlán a v moc jeho položen byl, a protož

já, svrchupsaný Václav z Ludanic, hajtman mar-

krabství moravského, podlé smlúvy trhové a sm-
ny mezi nimi uinné, tak jakž nález Jich Mtí

pánuo soudci ukazuje, tomu trhu a smn místo

dávám a všecko práz^o své na míst tch sirot-

kuov, kteréž sou na tomž statku mli a jim nále-

želo podlé smny a prodaje otce týchž sirotk,

tak jakž se mu to po nebožtíku Ctiborovi Vra-

novském z Vranova, strejci jeho vlastním, dosta-

lo a toho v užívaní byl, tímto listem na téhož Be-

neše Krmu z Konpas i na erby jeho mocné pe-
vodím, totiž msteko Dražuovky, pitol msteka
Arklebova, což k tomu dílu písluší, ?.f pustá

Bohutice, a to s dvorem, s lidmi platnými i ne-

platnými, s platy, poplatky, s inžemi, s robotami,

s lesy, s háji, s horami, s rybníky, s rybnišemi, '

s mlýny, s mlýnišemi, s vodami tekutými i ne-

tekutými, s horami vinohradními, s desátky,

s zemními spravedlivými, s hony, s lovy, s ižba-

mi, se vším plným právem, panstvím a píslu-

šenstvím, kterýmiž kol i jmény jmenovati se mže,
i se všemi užitky a požitky, což k tomu zboží od

starodávna písluší, i s majtem tu v Dražuov-

kách, jakž od starodávna a pokudž se toho užíva-

lo, užívati má, vysazeným, a jakž to zboží svrchu-

psané v svých mezech a hranicích záleží a od

starodávna vymezeno jest, a tak, jakž jest Jan

Vranovský, otec týchž sirotkuo, po Ctiborovi

Vranovském, strýci svým, toho statku v držení a

v užívaní byl, nic tu tm sirotkóm, erbóm a bu-

dúcím potomkm jich na tom zboží žádného prá-

va, panství ani kterého vlastenství nepozstavujíc

ani zachovávajíc, než to všecko ve deky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní, držení

a ddinému požívaní.

Vklad msteka Dražóvek a Arklebova.

281. Beneš Krma z Konpas i s svými erby

Janovi Ždánskému z Zástizl a erbóm jeho své

vlastní svobodné, žádnému nezávadné zboží a d-
dictví, puol msteka Arklebova a ves pustu Bo-

hutsko až po cestu, kteráž vrchem od Arklebova

pes horu Strážnú bží. tak jakž a pokudž to prvé

arklebským lidem zamezeno bylo. s lidmi platný-

mi i neplatnými, s inžemi, s platy i poplatky,

s horami vinohradnými. s desátky a s zemným
spravedlivým i platy vinohradními, s kurmi,

s vajci pla tnými, s rolí oranú i neoranú. s robe- f.93

tanu, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s li-

rami, s lesy, s háji, s chrastinami, s kravinami,

s behy, s potoky tekutými i netekutými, s hony,

s lovy, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, tak jakž

to zboží se vším a všelijakým jeho píslušenstvím

v svých mezech a hranicích od starodávna vyme-

zeno jest, se všemi oužitky a požitky i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, tak

jakž sem to sám s erby svými po pedcích svých

držel a toho požíval, nic tu sob ani erlxiin svým

práva, panství ani kterého vlastenství na tom a

') V ong. vssych; lze také ísti v s[v]ých.

-) Toto a další slovo tak v originále.

') 1
' orig. Krmoi.
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pi to hupsaném, ani pota

svým budúcirn nepozuostavujic ani zachce

gruntech arklebských a bohut-

ských ti rybníkt slov Paní

a druhj ». a ,rcti

yrbníky jn já, Be

erbóm i potom
• ují a k užíváni vy-

mieuji; ten vodu v nich <! ;

abych mohl svobodn též okolo tch

rybník ení ryb i vždycky jiného asu
. i na koních jezditi') i pšky choditi/) sob

.ují. erbóm i potomkóm svým, a byla-li by

ipravování hráze zemi bráti v bezích

i také splaveni vymítati a jejich*) dlati dáti. jak/

ych mohl i i tras) skládati i pi-

potrubí voln oplétati, píkopy noh struhy

dáti promítati i brán, ploty dlati, kde>. by pote-

ba bylo, všakž nad Horním rybníkem aby takové

bývaly, aby se jimi voda neopítila a pastvisko

Arklebských aby se nebahnilo; a vyšly-li by kdy

ryby z toho rybníka proti vod, aby jim Arch

lebští nelapali, než Beneš Krma s erby a po

tomky svými aby jich zase sob voln a svobodn

vylovovati mohli. A což by kdy kterého asu tím

kterým rybníkem vodu se nezatopilo. to Janovi

z Zástrizl, erbóm i potomkóm jeho i arklebským

lidem s potomky jich zuostává bu k pastvám

dobytkuov neb jinak, krom osetím, k užívaní je-

jich. A toho já Beneš fs] erby a potomky svými.

se tak kdy nezatopilo, i také j>i sušení

toho kteréhož kol i rybníku nemám moci dáti za-

šívati ani jak ohrazovati aneb zahajovati, než ten

pustý rybník k užívaní Janovi, erbóm a potom-

kóm jeho i lidem arklebským i s potomky jich

k užívaní zuostati má. Také k vodám dobytk

pipoušení v tch rybnících i pastvami užívaní

Arkleb-kým i |>ánuom jejich budúcím svobodné,

i pes n dobytk všelijakých honní na asy bu-

dúcí svobodné zuostává, krom když by ryby na

tení stály, aby se do chobot našich rybnikuo

dobytkové nepipoušeli za dv nedle zbhlé. A
jakož Arklebští, vobojí strana,

5
) mli roboty k

tm rybníkóm povinné i opravovati a dlati na

nich, jakž od starodávna a podlé smluv, ty všecky

povinnosti já, Beneš svrchupsaný, s erby svými

nahoe psanému Janovi, erbóm i budúcím potom-

kóm jeho sem prodal, prodávám pi tom "boží

svrchupsaném. A již Arklebští od tohoto asu
žádnými robotami a povinnostmi k tm rybníkóm

arklebským povinni nebudu na asy budúcí kro-

m samého mostku na Paní louce Dolním rybní-

kóm") pes splav, ten sob dlávati povinni sou

.i budu z les pána svého, a ten jun k tomu dá-

vati a ukazovati má. A tak podlé toho svrchu

oznámení já, Beneš Krma svrchupsaný, sob,

erbóm a potomkóm svým tch rybníkuo\ pozuo- t. ')>>.

Stavuji a vymieuji a mimo to jiného nic. \ to

všecko svrchu jmenované zboží, totiž puol m-
steka Arklebova a ves pustu Bohutsko se vším

jich píslušenstvím, jak se svrchu píše, ve deky

zemské vkládám a postupuji ku pravému ddic

ství, jmní, držení a ddinému užívaní nahoe
psanému Janovi Ždánskému a erbóm jeho svrchu-

psaným.

Potvrzení.

282. My Ferdyna[n]d, z boží milosti ímský

král, po všecky asj rozmnožíte! íše a uherský,

eský, dalmatský, charvatský etc. král, infant

v Hyšpaní; arcikníže rakouské, markrabic mo-

ravský, lucemburské a slezské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem, že sme

ponížen prošeni jménem urozeného Zdenku

a Valdštajna na Brtnici a velebného a poctivých

Hrzy opata a konventu kláštera louckého blíž

Znojma, vrných našich milých, abychom jim

smlouvy dole psané, kteráž jest mest nimi skrze

stateného Pcmka z l'íckova na Prusinovicieh.

podkomoího našeho markrabství moravského.

vrného milého, udlána, milostiv potvrditi rá-

ili, kterážto smlouva slovo od slova takto v sob
zflí:

Léta Pán IMV'L, v pátek po svatém ehoi
[14. bezna 1550] v mst Brn mnou Pemkem
a Víková na Prusinovicieh, podkomoím mar-

krabství moravského, stala jest se smlouva do-

brovolná, celá a dokonalá mezi urozeným pánem,

panem Zdekem z Valdštajna na Brtnici, s jedné

a velebným knzem, panem Hrzu opatem, a kon-

ventem jeho kláštera louckého s strany druhé, a

to taková: Jakož mšané budejovšeí, poddáni

pán z Valdštajna, rybník v Ubcích a gruntech

svých budjovských dlají a jim se vidí, že by týž

rybník, když dodlán bude, v nkterých místech

i;a grunty litochorské knze opata louckého do

rolích
7
) a louk jejich tupením vodu dosáhnuti ml,

a pán z Valdštajna k tomu se namíst mšfan
budjovských, poddaných svých, poddává, což by

koli grunt knze opatových litochorských, rolí

a louk lidem ze vsi Litochoe týmž rybníkem no-

vým zatopeno bylo. že zase tolikéž v místech pí-

ležitých z gruntuov budjovských od pána z Vald-

štajna anebo poddaných jeho z Budjovic rolí neb

louk jednomu každému z lidí litochorských, jakž

by komu co zatopeno bylo, oddáno bejti má, kdež

na takové spravedlivé poddání pán z Valdštajna

l
) Za tím jest nepetržené slovo se.

;
) V orig. ježdní. ') V orig. chození.

*) Za tím jest nco vynecháno [hráze?.

1 /. j. z polovice prodávané i

lúánský ze Zástrizl již ml.
"1 :

) Tak v originále.

druhé, kterou Jan
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knz opat s konventem svým k tomu i na míst

lidí litochorských, poddaných svých, povolení své

dávají, aby na ten zpuosob nahoe psaný Bud-
jovší rybník zaatý dlali i udlali, a pán z Vald-

štajna, což by koli gruntuov, rolí aneb louk lidem

ze vsi Litochoe zatopeno bylo, má Budjovské.

poddané své, k tomu jmíti a držeti, aby zadosti

gruntuov budjovských lidem litochorským od-

dáno a k jich ddinému držení a užívaní kopci

nebo kamením vymezeno bylo tak, aby Litochor-

ští toho oráním a posívaním ozimí, jei, loukami

nebo pastvami, jakž by se jim nejlépe zdálo a

líbilo, na budúcí asy i s potomky svými svo-

bodn a bez pekážky pánuov a držiteluov msta
Budjovic, fcéž i Budjovských, užívati mohli. To-

f.94 to jest také znamenit
|
vymínno, jestliže by co

mimo zatopení nadepsaného rybníku gruntuov

z tch, kterýž by Litochorští Budjovským smnu
pustili a toho Budjovší pastvou užívati chtli.

že lidé z Litochoe též spolu s Budjovskými

pásti a toho spolen bez pekážky pastvu užívati

mají. Kdež pán z Valdštajna i s erby a budúcími

potomky svými, pány a držiteli budjovskými, a

týž knz opat s konventem svým, Budjovší i

také Litochorší podlé tejto smlúvy mé mají se

k sob ve všem, jakž se nahoe píše, nyní i na

asy budúcí zachovati. A pán z Valdštajna a

knz opat na míst konventu svého od krále JMti,

pána mého najmilostivjšího, mají na tuto mú
smlúvu povolení pod majestátem JKMti zjednati.

a aby JKMt ráil najvyšimu panu komorníkovi

a najvyšimu panu sudímu tohoto markrabství po-

volení a tuto mú smlúvu rozkázati ve dsky zem-

ské v Brn vložiti a vepsati. Toho na jistotu

peet svú vlastní k této smlúv pivsiti sem roz-

kázal a každé stran jednu smlouvu na pargame-

n, v jednostajná slova napsánu, dal sem, kteréž

sou dány a psány v mst v Brn léta a dne jako

nahoe.

K jejichžto pokorné prosb naklonni jsouce,

zvláše pak znaje na tom dobré klášterské bejti,

s dobrým rozmyslem, naším jistým vdomím,
s radou vrných našich milých a mocí královskú

v echách a jakožto markrabie moravský svrchu

dotené smlúvy ve všem jejím znní, položení,

v punktích, klauzulech a artvkulích sme milosti-

v schváliti, obnoviti a potvrditi ráili a tímto

listem mocn potvrzujem, chtíce tomu konen,
aby týž Zdenk z Valdštajna a opat loucký i

s konventem svým, ddicové a budúcí jich a též

poddaní obú stran pi též smlúv a tomto mi-

lostivém potvrzení našem od nás, ddicuo našich,

budúcích králuov eských a markrabí morav-

ských, i jiných všech lidí všelijaké pekážky nyní

i na budúcí asy bez perušení zachováni byli,

pikazujíce pi tom najvyšimu komorníku a su-

dímu desk zemských již doteného markrabství

moravského, nynjším i budúcím. vrným našim

milým, když koli za to od asto psaného Zdenka

z Valdštajna a jmenovaného opata a konventu

kláštera louckého požádáni budete, abyste tuto

smlúvu i s listem a milostivým potvrzením na-

ším do desk zemských téhož markrabství morav-

ského podlé poádku vložiti a vepsati dali beze

všeho zmatku a všelijaké odpornosti, jinae ni-

koli neiníce. Tomu na svdomí peet naši krá-

lovskú k listu tomuto pivsiti sme rozkázali. Dán
v Vídni v pondlí den svatého Václava (28. záí

1551], léta božího IMVCLI a království našich

ímského XXI. a jiných XXV".
Ferdinandus.

Hendricus 1

), purgravius Misnensis,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Poslové ke dekám tohoto listu od pana hajt-

mana dáni sou pan Jaroslav z Doubravice, pan

Vojtch z Pernštajna.

283. Léta od narození Syna Božího Krista f.94v.

Pána 1554, pi asu druhé nedle v pust [19.

bezna 1554] v mst Brn držán jest soud zem-

ský skrze urozený pány, pana Václava z Ludanic

na Chropyni, hajtmana, pana Zdenka Brtnického

z Valdštajna na Brtnici, místo držící pana Jana

z Žerotína na Strážnici, najvyšího komorníka,

pana Václava Berky z Dube a z Lipého na Štem-

berce, najvyšího sudího markrabství moravského,

a urozeného vládyku Matyáše z Hartunkova na

echách, mistodržícího najvyšího písaství téhož

markrabství ; na kterémž sou sedli urození páni

:

pan Pertolt z Lipého na Krumlov, najvyší mar-

šálek království eského, pan Jan Jetich erno-

horský z Boskovic na Ousov, pan Václav Krají

z Krajku a na Uhericích, pan Sazima Zajíma

z Kunstátu na Jevišovicích, pan Diviš z Kácova

na Vodradech, pan Vojtch z Pernštajna na To-

vaov, pan Jetich z Kunovic na Uherském Bro-

d, pan Jan z Kounic na Slavkov, pan Václav

Tetaur z Tetova a z Malenovic na Žárov; a z vlá-

dyk: Prokop Podstacký z Prusinovic na Bou-

zov, Jan Zdánský z Zástizl na Buchlov a Jan

Zahrádecký z Zahrádek a na erveném Hrádku.

Vklad hradu Vranova. f.95

284. Zdenk Mezeícký z Lomnice i s svými

erby Volfovi Krajífovi staršímu z Krajku, naj-

vyšimu purkrabí pražskému, a jeho erbóm své

vlastní zboží a ddictví, totižto zámek Vranov,

msteko Vranov s kostelním podacím, dvuor po-

plužní pod zámkem s pivovarem, s sladovnu,

s štpnicemi, s zahradami a s chmelnicemi, m-

*) T. j. Jindich z Plavná.
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steko ŠHtary s kostelním podacím, msta
- kostelním podacím, misí », f*J

kostelním podacím, ves Dolni Petin

s kostelním podacím - kostelním po-

dacím,

Ponese*) ves Meseický Petin, vi, ves

pustu pustu Pasteli*) ves pustu

niky, ves pustu Pravice, ves pst Otosla-

.- v.c pustu pst Kimov, s mlý-

n\. s ralýnišemi, se vším plným právem, pan

stvím a píslušenstvím, s lidmi osedlými i ne

.mi. s sirotkj a vdovami, s platy stálými i

nu. s majty a cly. s litími platnými i ne

platnými, s poplatky a všemi užitky, s ospy, s de-

sátky obilnými, s robotami, s vajci, s kurmi. s sle

piecmi a s husmi, jakž to svrchupsané zboží, m-
steka a vsi v svých mezech a hranicích od sta

rodávna záleží a vymezeny sou, s lesy. s háji. s In-

kami, smuhami') platnými i neplatnými, s pas

tvami, s pastvišemi, s kravinami, s ddinami or-

nými i neornými, s chrastinami, s hony, s doli-

nami, s rybníky, s rybnišemi, s haltéi. s sád-

kami. s ekami, s potoky, s vodami tekutými i ne-

tekutými, s bony, s lovy, se všemi a všelijakými

vuolemi a oužitky, jakýž by koli shledány a jme

nován) býti mohly, i se vším plným právem, pan

stvím a píslušenstvím, nic tu sob ani erbóm

ani budcím potomkóra svým žádného práva,

panství ani kterého vlastenstvi nezachovávajíce

ani pozuostavujice, to všecko zboží se vším pí

slušenstvím, jak! sem to sám držel a užíval, svo-

bodné a žádnému nezávadné, ddictví své vlastní,

?(' deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

jich jmní, divení a ddinému požívaní.

Vklad opravu a vrchnost na Olbraxnkostele.*)

285. Zdenk Meseický z Lomnice i s svými

erb) purgmistru a rad i vší obci, nynjším i bu

dúcím, msta Znojma ku pravému ddictví, totiž

opravu, vrchnost a roboty, což jest mn a erbóm

mým ddin na msteku a lidech v Olbramko-

Stele
1
) spravedliv píslušelo a písluší, nic sob

tu ani erbóm svým práva, panství ani kterého

vlastenstvi nepozuostavujíc ani zachovávajíc,

než to všecko ve deky zemské vkládám a vpi-

suji ku pravému jich jmní, držení a ddinému
požívaní.

') Tok v orig. místo Šafov.

) Tak v originále; jsou to Pod my.-.
3
) V orig. Pastelczy.

') W-bo [>) smuhami: pedložko s splynula s následu-

jícím s. Šmouha = lada, pastviny „vysmahlé", suché. (Ja

FrantiSek Hruška, Dialektický slovník chodský, str. 88.)

5
)

6
) V orig. Olbram kostele.
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[Kniha pana Vojtcha z Pernštejna.]

, Lf. í 1. .Léta od narození Syna Božího Krista

Pána tisícého ptistého padesátého pátého, pi
asu svatých Tí králuov [j. ledna 1555] v mst
Brn podlé odložení držán jest soud zemský skr-

ze urozené pány, pana Václava z Ludanic na

Chropyni, hajtmana, pana Zdenka z Valdštajna

na Brtnici, místo držící pana Vojtcha z Pernštaj-

na na Tovaov, najvyšího komorníka, pana Vá-

clava Berku z Dube, z Lipého, na Štemberce, naj-

vyšího sudího markrabství moravského, a uroze-

ného vládyku Matyáše z Hartunkova na Ce-

chách, místo držící najvyšího písaství téhož mar-

krabství; na kterémž sou sedli: duostojný u Bo-

že otec, pan Marek, biskup olomúcký, a urození

páni, pan Pertolt z Lipého na Krumlov, najvyší

maršálek království eského, pan Jan Jetich

z Boskovic na Ousov, pan Václav Krají z Kraj-

ku na Nových Uhericích, pan Sazema Zajíma
z Kunstátu na Jevišovicích, pan Jaroslav z Dou-

bravice na íanech, pan Diviš z Kácova na Vo-
dradech, pan Albrecht z Boskovic na Buovicích,

pan Pemek z Žerotína na Šumberce, pan Jetich

z Kunovic na Brod Uherském, pan Jan z Kou-
nic na Slavkov, pan Frydrich Beznický z Ná-

choda na Dunajovicích, pan Václav Tetúr v. Te-

tova a z Malenovic na Šárov, a z vládyk: Pe-
mek z Víková na Prusinovicích, podkomoí,
Petr Pražma z Bílkova na Leštné, Prokop Pod-

stacký z Prusinovic na Bouzov, Jan Kropá
z Nevdomí na Hranicích, Jan Ždánský z Zá-

stiži na Buchlov a Jan Zahrádecký z Zahrádek

na erveném Hrádku.

• Iv. Vklad mlejnu Radlas u Brna.

2. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše, uherský, eský,

dalmacký, charvacký etc. král, infant v Yšpa-

ný, arcikníže rakouské a markrabie moravský,

lucemburské a slezké kníže a lužický markrabie

etc., oznamujem tímto listem všem, jakož sme
nkdy urozenému Jiíkovi Žabkovi z Limberku na

Kon niích, ty asy rad a místokancléi našemu

v království eském, léta etc. XLIP na mlýnu,

eeném Radlasu, i s dvorem, kterýž u téhož

mlejna s této strany vody mezi klášterem zábr-

dovským a Dlouhá Celí blíž msta Brna leží, se

vším jejich od starodávna píslušenstvím z milo-

sti naší královské vajplatu dáti ráili, jakž týž list

a majestát, jehož datum stojí v Vídni léta Pán
tisícého ptistého tyidcátého druhého, v stedu

u vigiljí svatého Tomáše, apoštola božího [20.

prosince 1542], to sieji v sob obsahuje, a do-

tený Jiík Žabka touž vajplatu na témž mlýn
Radlasu a dvoru, maje toho podlé majestátu a

dání našeho plnu moc a vuoli, na slovutného Ma-
tyáše Munku z Ejvanic, obyvatele msta Brna,

vrného našeho milého, skrze dobru vuoli pe-
vedl, podlé kteréžto vajplaty a dobré vuole jme-

novaný Matyáš Munka ped soudem zemským
markrabství našeho moravského ten mlýn Radlas

s tím dvorem a se vším k nmu píslušenstvím

teprva léta etc. Lil", nyní jminulého, obdržel a se

doso udil a posavad v držení a užívaní jest a za

vajplatu opatu nynjšímu zábrdovskému summit

podlé zápisu krále Jiího ti sta dvatceti hiven
dal a vyetl, ehož na eský groš poítajíc uiní

ti sta tyidceti jedna kopa dvatceti grošuov

eských, nás týž Matyáš Munka ponížen prosíc,

abychom jemu tý.i mlejn Radlas i s tím dvorem a

se vším k tomu píslušenstvím, tak jakž jest toho

v držení, ddin doprodati ráili: i vzhledná na

ponížené a vrné služby, kteréž nám týž Matyáš

Munka inil, iní a napotom initi povinen bude.

maje také poddané pímluvy k nám za nho,
s dobrým rozmyslem, naším jistým vdomím,
s radou vrných našich milých, mocí královská

v echách a jakožto markrabie moravský jemu,

Matyášovi Munkovi, erbóm a ddicóm i budúcím

potomkóm jeho vajše psaný mlejn Radlas s tím

dvorem-, s rolími, lukami i se vším a všelijakým

k tomu od starodávna píslušenstvím, jakž toho

nyní v držení a užívaní jest, jakožto ddieství

naše, žádnému nezávadné, za summu puol tetího

sta kop gr. eských, jednu každú kopu grošv za

šedesáte gr. a za gr. sedm penz bílých poítajíc,

ddin prodali [sme] ráili a tímto listem pro-

dáváme, žádného sob, ddicóm našim a budúcím

králóm eským a markrabím moravským na tom

ddieství neb kterého vlastenství nepozuostavuje,

chtíce tomu, aby on. Matyáš Munka, erbové a

ddicové i budúcí držitelé téhož mlejnu a dvoru

louk a rolí i s jiným vším píslušenstvím jako

svého vlastního ddiného statku v držení a uží-

vaní byli beze vší naší, budúcích našich, králuov

eských a markrabí moravských, i jiných všech

lidí všelijaké pekážky a zmatkuov
|
nyní i na f.2

budúcí asy. Kterúžto vajše psanú summu puol

tetího sta kop gr. eských již jest týž Matyáš

Munka na míst našem k rukám colmistru naše-

mu dvorskému na tolaích spravil, dal a zouplna

vyetl. Protož pikazujem najvyšímu komorníko-
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\i a sudímu desk zemských asto psaného ma-

krabstvi našeho moravského, nynjším i bud-

tím, vrným našim milým, když kolivk od téhož

Matyáše Munkj nebo erbuov, ddicuov a potom

ku. >v jeho idáni budete, abyste jemu a

erbóm .1 budúcím potomkóm jeho vajše psáni

mlejn Radlas i - tím dvorem, jak doteno, a se

vším k nmu píslušenstvím i - muto listem a

majestátem naším královským ve dckj zemské

dlí poádku vložiti a vepsati rozkázali

nosti, jinae neiníce. Tomu na svdo

mi p« rálovskú k tomuto listu pivsiti

mu rozkázali. Dán v Vídni v pondlí po svatém

lomji, apoštolu božím (z8. srpna T55SJ,

Pán IM\ V I.1II a království

našich ímského XXI 11. a jiných sedmrnezcít-

mého.')

Ferdynandus.

Wolff de Wrzesowicz.

I [anuš z Wynšperku

manu propria.

Poslové ke- dekám od pana hajtmana vydáni

pan Albrecht z Boskovic, pan Jan z Kounic.

Vklad tvrze, vsi a dvoru Uheric.

3. Pemek s Víková, podkomoí markrabství

moravského, i s svými erby Elšce z Fulstajna a

ddicóm jejím své vlastní zhoží ddiné, žádné-

mu nezávadné, totiž tvrz, ves a dvuor Ihicc

s pivovarem, s kostelním podacím, ves pustu

Lhotu, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí orá-

nu i neoraná, s Inkami, s pastvami, s pastviše-

mi, s mlejnv. s mlýnišemi, s vodami tekutými i

netekutými, s rybníky, s rybnišemi, s potoky,

s desátky vinnými, s zemním, s horami, s lesy,

s hony, s lovy, s mezemi, s hranicemi, tak úpln,

jakž to zboží od starodávna jest vymezeno a

v svých hranicích záleží, se vším plným právem,

panstvím a všelijakým píslušenstvím, a zvláše

se všemi poplatky, v kterýchž sou kolivk vcech

anebo kterak by mohly zvláštními jmény jmeno-

vány býti, i se všemi jinými vcmi, což koli k to-

mu zboží od starodávna píslušelo a písluší, nic

sob tu na tom zboží ani erbóm svým a budú-

cím potomkóm práva, panství ani kterého vla-

stenství nepozuostavujíc ani zachovávajíc, než to

všecko, tak jakž sem to sám držel a v užívaní po

nebožtíka Znatovi z Víková, bratru mém vlast-

ním, byl, ve deky zemské vkládám a vpisuji ku

pravému jich ddictví, jmní, držení a ddiné-
mu užívaní, a kdež by to svrchupsané zboží mn
neb erbóm mým ve dekách zemských svdilo, to

tímto vkladem moím a v nic obracuji.

f.2v. Vklad vsi Mikulovic.

4. Floryán z Kojetína i s erby svými Zdekovi
z Valdštajna a erbóm jeho své vlastní zboží a

ddictví, ves Mikulovice s dvorem, s poplužím,

s lidmi osedlými i neosedlými i s sirotky, s ryb-

níky, s rybnišemi a potoky a s vodami tekutými

i netekutými i stojícími a struhami, s chrasti-

nami, s lesy, - háji, s porostlinami, s horami,

s doly, s Inkami, s kopaninami, s pastvami, s pas-

tvišemi, - íolmii oranými i neoranými, s platy,

OUroky, poplatky, s robotami. S lovy, s hony,

s mezemi, s hranicemi i se všemi oužitky a po

zítky, kterýmiž by se koli jmen} jmenovati

mohly, i se vším píslušenstvím, právem, pan

Stvím, COŽ k tomu zboží píslušelo a písluší,

tak jak té; zboží od starodávna v svých hrám

cích a mezech záleží a vymezeno jest, tak úpln,

jakž sem toho sám v držení byl, nic sob tu ani

erbóm svým neb potomkóm práva, žádného pan-

ství ani kterého vlastenství nepozastavujíc ani

vymieujíc ani zachovávajíc, než to všecko, svo-

bodné, žádnému nezávadné, ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému jich jmní, držen! a

ddinému požívaní.

Nauení panské o Oleksovice.

5. Naueni panu komorníkovi o statek olexov-

ský dané: Ponvadž list nebožtíka pana Jana

LipéhOj najvyšího maršálka království eského,

Janovi Kytlovi ze Lhoty a erbóm jeho daný,

v sob zavírá, aby sob týž Jan Kytle aneb er-

bové jeho to zboží
>
tvrz a ves Olexovice i s dvo-

eni a jiným píslušenstvím, ve deky zemské vlo-

žiti dáti mohl, a Tyburcí Dubanský z Bacíc

jakožto erb a nápadník po Janovi Kytlovi zuo-

stalý s Jiíkem, bratrem svým, Jiíkovi eloudo-

vi a jiným rukojmím ten list i s dobrá vuolí dal,

aby pan komorník ten list s dobrá vuolí ve deky

zemské vložil. Relatores: pan Václav Tetúr z Te-

tova a z Malenovic, a z vládyk Jan Zahrádecký

z Zahrádek.

6. Tá Jan z Lipého a na Krumlov, najvyší

maršálek království eského, i s svými erby a bu-

dúcími potomky vyznávám tímto listem pede

všemi, kdož jej uzí anebo túc slyšeti bude, že

s dobrým rozmyslem a dobrovoln prodal sem a

mocí listu tohoto prodávám své všecko právo i

vrchnost a panství, kteréž sem jml na zboží, na

tvrzi se dvorem v Olexovicích i na vsi, s rolí

oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými,

s lesy, s háji, s chrastinami, s rybníky, s ryb-

nišemi, s eku, s potoky, s stavy, s behy, s vo-

dami tekutými i netekutými, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s hony% s lovy, s mezemi,

s hranicemi, s vinohrady, s desátky vinnými,

s doly, s horami, s robotami, s oužitky, poplatky,

ješto mé manství bylo, i na tom na všem, což k

tomu od starodávna píleželo a píleží a v man-

ství mém jest, nic nevymieujíc ani co sob po-

*) V orig. sedmmezetímého.
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f.3 zuostavujíc, než to sem všecko prodal sám od

sebe i od erbuov svých a budúcích potomkuov

urozenému vládyce Janovi Kytlovi ze Lhoty a na

Olexovicích za summu P// zl. a za XVIV2 zl.,

kteréž sem již od nho hotové pijal, ku pravé-

mu a svobodnému ddictví tak, aby on, svrchu-

psaný Jan Kytle, mohl to svrchupsané zboží se

vším jeho panstvím a píslušenstvím ve deky

zemské již sob a erbóm svým nebo tomu, ko-

muž by se jemu dobe líbilo a zdálo, vepsati a

vložiti, tak jakž ád a obyej v markrabství mo-

ravském jest statky ddiné vkládati a vpisovati,

slibujíc sám za sebe i za erb\r své, že se jemu

v tom žádné pekážky ode mne ani od erbuov

mých a budúcích potomkuov díti nemá. A kdož

by koli tento list ml s dobru a svobodnu vuolí

- s> rchupsaného Jana Kytle, ten každý má a

jmíti bude též plné právo k tm ke všem vcem
beze všeho umenšení, kteréž se v tomto listu za-

pisuje, a toho všeho tak užívati jako svého vlast-

ního ddictví, jakž by se jemu koli zdálo a lí-

bilo, jako on, svrchupsaný Jan Kytle ze Lhoty,

a erbové jeho. Tomu na svdomí a jisté zdržení

já, svrchupsaný Jan z Lipého. svú vlastní peet
dal sem k tomuto listu pivsiti. Jenž jest dán

a psán na Krumlov Moravském den svatého

Martina fu. listopadu 1533], léta Pán IMVC

3°3*) poítajíc.

Dobrá vuole na list svrchupsaný.

?. Já Tyburcí Dubanský z Baic i na míst
Jiíka, bratra svého mladšího nedílného, odtudž

z Baic, vyznávám tímto listem, kdež ten anebo

túce slyšán bude, jakož sou nebožka Anna a Do-
rota, sestry vlastní ze Lhoty, strýna a máti naše

milá, spolu s nebožtíkem Petrem Dubanským
z Baic, otcem naším milým, ves Olexovice

s dvorem a vsí i se vším též tvrze a vsi píslu-

šenstvím, majíce to nápadem po nkdy Janovi

Kytlovi ze Lhoty, otci svém a ddu našem, spra-

vedlivém1

) pišlém, prodali Jindichovi Doupov-

covi z Doupova, na kterýžto zboží list správní

obyejný Doupovcovi udlali, a majíc list od u-

rozeného pána, pana Jana z Lipého a na Krumlo-

v, najvyšího maršálka království eského, sob
daný, kterýž témuž nebožtíkovi Janovi Kytlovi

svdíc3
), erbóm anebo tomu, komuž by se jemu

zdálo a líbilo, [aby mohl] ve deky ten statek se

vším plným právem a panstvím vložiti dáti, tak

jakž tenž list v sob plnji obsahuje, kterýžto

zboží pro s)iirt tejchž Anny a Doroty. Petra

Dubanského i s tím listem, sob od najvyšího

pana maršálka daným'), vloženo býti do desk až

do tohoto asu nemohli/'}: i jsouce my, Tyburcí

a Jiík, vlastní synové Doroty ze Lhoty, praví

nápadníci a ddici a nechtíc, aby rukojmové,

kteí sou za túž nebožku Annu a Dorotu, máte
naši a strýnu. a Petra, otce našeho, k jaké škod
skrze to pijíti mli, dobrovoln dal sem 1 na

míst Jiíka, bratra svého, a mocí tohoto listu

dáváni svú dobrá a svobodná vuoli na ten list

>vrchu jmenovaného najvyšího pana maršálka

urozeným vládykám Jiíkovi eloudovi z Pálovic

na Reici, Adamovi z Janovic na Jesenici, Jano-

vi Jiíkovskému z Svojkova, Adamovi Okrašov-

sfkému z Vyškovce na Okrašovicích, rukojmím

nahoe psaným, a všecko své právo, kteréž nám
jakožto synuom Doroty ze Lhoty") svdilo, na

týž rukojmie své i také na to všecko, což jest

nám na tej tvrzi a vsi Olexovicích se vším jejich

píslušenstvím náleželo a náleží, pevozujem a

dáváme tak, aby oni, rukojmové svrchupsaní,

ten statek olexovský se vším jeho píslušenstvím

podlé listu zprávního Jindichovi Doupovcovi a

erbóm jeho ve deky zemské mohli dáti vložiti

beze vší mé a bratra mého i erbuov našich pe-

kážky. Tomu na svdomí a jisté zdržení já,

svrchupsaný Tyburcí, i na míst Jiíka, bratra

svého mladšího, peet svú vlastní k tomu listu

sem pivsiti dal a piprosil sem urozeného pána,

pana Sazemu z Kunstátu a na Jevišovicích. a

urozených vládyk, pana Jana Zahrádeckého
|

z Zahrádek na erveném Hrádku, pana Albrech- f.5v.

ta Bošovského z Polanky, pana Jana Duban-
ského z Baic, pana Hynka Dubanského z Ba-

ic na Radosticích. pana Václava z Tavíkovic a

na Tavíkovicích, že sou peeti své podlé mé a

bratra mého k tomuto listu pivsiti dali. sob

a erbóm svým bez škody. Jenž jest dán a psán

v mst Brn v nedli na den Penesení svatého

Václava [4. bezna 1554], léta Pán IMVCLIIII°

poítajíc.

Vklad statku Olexovského.

8. Jiík eloud z Pálovic, Adam z Janovic. Jan

Jiíkovský z Svojkova, Adam Vokrašovský

z Vyškovce Jindichovi Doupovcovi z Doupova

a erbóm jeho své vlastní zboží a ddictví od sebe

i od erbuov svých, totiž tvrz Olexovice s dvorem.

se vsí, s mlýnem, s rolími oranými i neoranými,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi. s horami.

s stránmi, s doly. s háji, s chrastinami, s kovi-

nami. porostlinami okolo eky a struhy, s lovy,

s honv. s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi

') Za Vc jsou petržené íslice XLIII.

-) Toto a další sloz-o tak v originále.

3
) Tok v originále.

') V orig. toto a další slozo daný vložen.

s) V orig. nemohl.

o) Slova ze Lhoty — i také sní v originále ze Lhoty na

týž rukojmie své, kteréž nám svdilo, i také.
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f.4

platnými i neplatnými, s sirotky, s robotami,

emi poplatk

• platem z týchž

ni, s potok) tekutými

vším plným právem, panstvím

a pi- s\ rchupsané od

\ svých hranicích, každé

ené, nic sob tu

ani budúcím potomkóm práva.

lastenstv í nepozuostavujíc,

•rota, Petr Dubnanský

. nej to všecko ve deky

.i vpisujeme ku pravému jejich

jmní, držení a ddinému užívaní, a kdež by

jim t dekách svdilo, to tímto

m moímfe] a v nive obracíme.

Naueni panu komorníkovi

9. '• Biskoupky dané: Ponvadž list pa-

na Jana s Lipého, najvyšího maršálka králo

>. Janovi a Hynkovi Dubanským z Baic
mi jich to zboží, tvrz a ves, dvuor Biskoup-

\ich píslušenstvím, ve deky zemské vložiti

'//.' a Jan a Hynek Dubanší na ten list

dobru ntoli Alen s isté Studné, matei své,

dali, aby pan komorník ten list s tou dohru vuolí

re deky zemské vložil. Relatores: pan Diviš / Ká
cova, a z vládyk Jan Zahrádecký z Zahrádek.

10. Já Jan z Lipého a na Krumlov, najvyší

maršálek království eského, i s erby svými a lni

dúcími potomky vyznávám tímto listem pede vše-

mi, kdož jej uzí anebo túce slyšeti budu, že s '1' >-

brým rozmyslem a dobrovoln prodal sem a mocí

listu tohoto prodávám své všecko právo, vrchnost

i panství, kteréž sem ml na zboží, totiž na tvrzi

se dvorem vsi Biskupic, s lidmi platnými i ne-

platnými, s rolí oranú i neoranú, s horami, s do-

lesy, s háji.
,

s vinohrady, s chrastinami,

s zarostlinami, s lukami. s pušinami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s ekami, potoky, s potoina

mi, s vodami stojetými i tekutými, s rybníky,

s rybnišemi. s hony, s lovy ptaími i zvíecími,

platy, poplatky, s robotami, s oužitky a požitky

terakými, s mezemi, s hranicemi, ješto mé
manství bylo, i na tom na všem. což k tomu od

starodávna píleželo a píleží a v manství mém
jest, nic nevymieujíc ani co sob pozuostavujíc,

než to sem všecko prodal sám od sebe i od er-

buov svých a budúcích potomkuov urozenému

vládyce Janovi Dubanskému a Hynkovi Duh-

anskému i na míst jiných bratí mladších z Ba-

ic a erbóm jich za summu sedmdesáte zlatých,

kterúž sem již od nich hotové pijal, ku pravému
a svobodnému ddictví tak, aby oni, svrchupsaní

bratí Dubanští z Baic. mohli to svrchupsané

zboží se vším jeho panstvím a píslušenstvím ve

em ki p sob a erbóm svým aneb tomu,

komuž b) se jim dobe líbilo a zdálo, vepsati a

vložiti, tak jakž ád > obyej \ rnarkrabstvi mo
ravském jesl statk) ddiné vkládati a vpisovati;

slibujem sami /.a se i za erby sve. že se jemu

\ lom žádné píekážky ode mne .mi od erbuov

mých a budúcích potomkuov dm nemá. A Kdo/

by kob tento list jml s dobru a svob[od]nú vuo

li -< svrchupsaných bratí Dubanských / Baic,

ten každí jmá a jmíti bude též plné právo k tm
ke všem vcem beze všeho umenšení jako oni

sami, již dotení bratí Dubanší, a erbové jich,

se v tom)., listu zapisuje, a toho všeho

tak užívati jako svého vlastního ddieství, jakž

bj se jemu kolivk zdálo a líbilo. Tomu na sv
domi a jim /.držení já. svrchupsaný Jan z Lipé-

ho. svú vlastní peet dal -em k tomuto listu pi
vsiti, len?, jest dán a psán na Krumlov Morav
ském den svatého Martina ///. listopadu 1533],

léta Pán [MVCXXXII] poítajíc.

Dobrá vuole na list svrchupsaný.

11. Já Jan a Hynek, Dubanší z Baic, 1

- s[v]ými erby i na míst Petra Dubanského
z Baic, bratra našeho mladšího nedílného, ozna

muje tímto listem všem vuobec, kdož. jej uzí

anebo túce slyšeti budu, jakož jest nebožtík pan

Jan z Lipého. najvyší maršálek království eské
ho dobré pamti, na tvrzi - dvorem a vsi Bisku-

pie/ích/ i - jich píslušenstvím, ješto jeho man-

ství bylo a k témuž manství píslušelo, své všecko

právo, vrchnost i panství, kteréž jest na tom zbo-

ží jml, prodal od sebe i od erbuov a budúcích

potomkuov svých nám, svrchupsaným bratím

Dubanským z Baic, a erbóm našim ku pravé-

mu a svobodnému ddieství tak, abychom my
sob to zboží se vším jeho panstvím a píslušen-

stvím ve deky zemské sob a erbóm svým aneb

tomu, komuž by se nám dobe líbilo a zdálo, ve-

psati a vložiti |mohli], tak jakž ád a obyej

v rnarkrabstvi moravském jest statky ddiné
vkládati a vpisovati, slibujíce sami za se i za erby

své, že se jim v tom žádné pekážky ode pána

ani erb jeho a budúcích potomkuov díti nemá,

v kterémžto listu toto doloženo jest, kdož by f.4 v.

koli tento list jml s dobru a svobodnu vuolí

S svrchupsaných bratí Dubanských z Baic, že

ten každý jmá a jmíti bude též plné právo k tm
ke všem vcem beze všeho umenšení jako my
sami. dotení bratí Dubanší z Baic. erbové

jich, kteíž se v tom listu zapisují, a toho všeho

tak užívati jako svého vlastního ddictví, jakž

by se jim koli líbilo a zdálo: protož my, svrchu-

psaní bratí Dubanší z Baic, na ten list, nám

*) Toto a dalii slovo lak ; originále.
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od svrchupsaného pána odvedený, urozené vlády-

ce, paní Alen g isté Studné, paní matei naší

milé, svú dobru, svobodnu vuoli dáváme a všecko

to právo nám svdící na ni pevodime tak, aby

s tím se vším [mohla] initi a toho užiti potud,

pokud/, by se jí líbilo a zdálo. Tomu na svdomí
a lepší jistotu peeti své vlastní k tomuto listu

sme pivsiti dali a pro širší toho vdomost pi-

prosili sme urozených vládyk, pana Vilíma Dub-

anského ze Zdenína a na Habrovanech, sudího

práva menšího kraje brnnského, pana Jiíka e-
louda z Pálovic a na eici, pana Jana staršího

Borejka z Bešan, pana Kryštofa z Aurochu a

na Rekovicích, pana Tyburcího Dubanského
z Baic, že sou peeti své podlé našich na sv-
domí k tomuto listu pivsiti dali, sob i erbóm
svým bez škody. Jenž jest dán a psán v mst
Brn v pondlí po svatých Fabiánu a Šebestiánu

I21. ledna 1555], léta Pán IMVCLY poítajíc.

Vklad vsi Biskupic

12. Jan Dubanský z Baic i na míst Hynka,
Petra, Trystrama, bratí sz'ých vlastních, i s svý-

mi erby Alen z isté Studn, matei své, a er-

bóm jejím své vlastní a ddiné zboží, ves Biskit-

pice i s dvorem, s rolí oranú i neoranú, s lid-

mi platnými i neplatnými, s lukami, pastvami,

s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, s kovinami, s hony, s lovy, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s robotami, s oužit-

ky, požitky i se všemi poplatky, s ekami, s be-
hy, s rybníky, s rybnišemi, s potoky a s voda-

mi tekutými i stojatými, s pušinami i se vším

plným právem, panstvím a píslušenstvím, což k

tejž vsi Biskupicím a k tomu zboží od starodávna

píslušelo a písluší, tak jakž to zboží od staro-

dávna v svých mezech a hranicích záleží a vy-

mezeno jest, nic sob tu ani erbóm svým ani bu-

dúcím potomkóm našim práva, panství ani kte-

rého vlastenství nezachovávaje ani pozstavuje.

tak jakž sme to sami drželi, než to všecko ve deky

zemské vkládáme a vpisujeme ku pravému jich

jmní, držení a ddinému požívaní, a jestliže by

to svrchupsané zboží kde ve dekách [mn] aneb

erbóm mým náleželo aneb komu jinému, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad týchž Biskupic.

f«5 13. Alena z isté Studn i s svými erby Vá-

clavovi Hodickémit z Hodic a erbóm jeho své

vlastní a ddiné zboží, ves Biskupice i s dvorem,

s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplat-

nými, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ho-

rami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami, s kovi-

nami, s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hra-

nicemi, s robotami, s ou/.itky, požitky i se všemi

poplatky, s ekami, s behy, s rybníky, s rybni-

šemi. s potoky, s vodami tekutými 1 stojatými.

s pušinami i se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, což k tejž vsi Biskupicím a to-

mu zboží od starodávna píslušelo, písluší, tak

jakž to zboží od starodávna v svých mezech a

hranicích záleží a vymezeno jest, nic sob tu ani

erbóm svým ani budúcím potomkóm našim prá-

va, panství ani kterého vlastenství nezachovávaje

ani pozuostavuje, tak jakž sem to sama držela,

než to všecko ve deky zemské1

) vkládám a vpi-

suji ku pravému jich jmní, držení a ddinému
požívaní.

Vklad Hrubic etc.

14. Václav Hodický z Hodíc, komorník práva

menšího kraje brnnského, i s svými erby Bo-

hunce z Lipého a erbóm jejím své vlastní z1k>ží

a ddictví, totiž hrad pustý Lamberk, tvrz svú

Bezník a ve vsi Bezníku a v Kuroslepích, což

sem tu ml a mn náleželo, a tetinu kostelního

podací tu v Bezníku, tak jakž sem to sám od

pana Jindicha Beznického koupil, tvrz a ves

Hrubice s dvorem, tvrz a ves Biskupice'2 ) s dvo-

rem, s lidmi platnými i neplatnými, s mlejny,

s rolími poplužními, s rybníky, s rybnišemi i

s tím rybníkem pod rybníkem Dokovským za

Dolními Dubany a s jedním haltéem pod týme

rybníkem, s ekami, s behy i s pivovarem,

s mlejnem ti Hrubic, s platy a všelijakými po-

platky, robotami spravedlivými, s horami, s lesy.

s háji, s chrastinami, s kovinami, s vinohrady

i s desátky vinnými na tom statku, s lovy, s hony.

s ižbami, s mezemi a tak s tím se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, jakž ta zbo-

ží svrchupsaná od starodávna v svých mezech a

hranicích vymezena a každé zvlášt záleží, nic

sob tu, erbóm ani budúcím potomkóm svým prá-

va, panství ani kterého vlastenství nezachovávaje,

tak jakž sem to sám držel a užíval, než to všecko

ve deky zemské3
) vkládám a vpisuji ku pravému

jmní, držení a ddinému jich požívaní.

15. Léta od narození Syna Božího Krista .5v.

Pána IMVCLV, pi asu svaté Kunhuty [16. záí

I555
l

)l v mst Brn držán jest soud zemský skrze

urozené pány. pana Václava z Ludanic na Chro-

pyni, hajtmana. pana Sazemu Zajímae z Kun-

státu na Jevišovicích, místo držící pana Vojtcha

z Pernštajna na Tovaov, najvyšího komorníka,

pana Albrechta z Boskovic na Buovicích, též

místo pana Václava Berky z Dube, z Lipého, na

*) V orig. zemském.
a
) V orig. Biskupicemi
a
) V orig. zemském.

») Sv. Kunhuty bylo tohoto roku v pondlí 9. zuí. Viz

však na str. ?"/ posti. -).
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Stembt sudího markrabstvi raorav

. ného vládyku Matyáše ! lartun-

l téhož

jsú sedli: dui

ikup olomúcký, a

ich ernohorsk)

\ Krají z Krajku na

\ aldštajna na

cova na Lysicích, pan

pan Frydrich Be
i na Dunajovicích, a /. vládyk:

Prusinovicích, podkomoí,

Bílkova na I .eštné, Prokop Pod

na Bouzov, Jan Kropá
mí na Hranicích, Jan /Mansky z Zá-

na Buchlov a Jan Zahrádecký z Zahrádek

na erveném 1 1 ádku.

f.o Vklad zámku Mezíí.
Ii>. slav a Vratislav, bratí vlastní z Peru

- erbj svými Zykmundovi Heltovi z Ke-

mcniu, krá'c JMti rado a místokancléi králov-

eského, a erbóm jeho své vlastní ddiné.

dne a nižádnému nezávadné zboží, totiž

liraii Mezefíc s dvorem, s mlejnem, s valchu a

Mezeí s kostelním podacím, ves Lhotky,

raclavice Volní, ves Kousky, ves Bezejce,

Cheptov, což od staradávna k Mezeíí
es Rudu s kostelním podacím, ves Jablo-

ves Hetnanice Polní, ves Voslavici, ves

Rohy. ves Hodov, ves Pekov, ves Rudvíkov,

ves Hulínu, ves Bítovice, ves Zho Frankovu a

v Otín dva lovky, ves Hrbov, puol vsi Mezi-

boí, ves Laviky, ves Pavlov s kostelní [m] poda-

cím, ves Znitínek, ves Telekov, ves Oujezd, ves

Matjov, ves Budce, msteko Veselí s kostelním

podacím, ves Bezí, msteko Kadostín s kostel-

ním podacím, ves Knževes, ves Krásnšves, ves

I 'olšin, ves Dolní Hor, ves Víde s majtem i s

tkem vytýkaným obilným, ves Kozlov. ves

Martinice i s desátkem vytýkaným obilným, ves

Mošiše s majtem i s desátkem vytýkaným obil-

ným, lán pustý u l lií)iova. desátek ze vsi špi-

tálské Hemanic Horních, opravu meínskú,

s ovsem sutým a s slepicemi, s lidmi platnými i

neplatnými, s robotami, s rolí oranú i neoranú,

s lukami. s pastvami, s pastvišemi. s mlýny,

s mlýnišemi, s ekami, s potoky, vodami teku-

tými i netekutými. s rybníky, s rybnišemi. s le-

sy, s háji, s chrastinami, s horami, s dolinami a

pahrbky, s hony, s lovy, s mezemi a s hranicemi,

tak úpln a docela, jakž to zboží a vesnice od sta-

rodávna jest vymezeno a v svých hranicích zá-

leží, se vším plným právem a panstvím a všeli-

jakým píslušenstvím, a zvláše se všemi požitky

a poplatky, v kterýchž sou koli vcech anebo kte-

rak by mohly zvlastumn jménj jmenován) bejti,

i se všemi jinými vcmi, což koli k tomu /.l«i/í a

panství od staradávna píslušelo a písluší, tak

me toho sami v držení a užívaní byli, nic

sob tu na tom zboží ani erbóm našim a budúcím

potomkóm práva, panství .mi žádného vlastenství

nepozuostavujíce ani zachová\ ajíce, než to \ šecko

:(• deky zemské vkládáme a vpisujeme ke pravé

mu ddictví, jmní, držení a ddinému užívaní,

a kde/, by nám to zboží ve dskách svdilo, tímto

vkladem to všecko moíme a v nive obracujeme.

Vklad vsi I .ipuovky. .?v.

i?. Šimon Uder z Štávnice i s svými crhy Am-
i z Otrstorfu, krále JMti prokurátoru

v markrabstvi mora[v]ském, erbóm a ddicóm
jeho své vlastní a ddiné zboží, totiž ves Li-

puovku s rolí oranú i neoranú. s lidmi platnými

i neplatnými, s kostelním podacím v též vsi, s lu-

kami, s pustinami, s pastvišemi, s vodami teku-

tými i netekutými. s potoky, s lesy, S háji, s chra-

stinami, s horami, s doly, s dolinami, s pahrbky,

- hony, s lovy, s robotami, s mezemi, s hranicemi,

tak úpln, jakž to svrchupsané zboží jest od sta-

rodávna vymeno a v svých hranicích záleží, se

vším plným právem a panstvím, tak jakž sem to

sám držel a toho požíval, a zvláše se všemi po-

žitky, v kterýchž sou koli vcech aneb kterak by

mohly zvláštními jmény jmenovány býti, i se

všemi jinými vcmi, což koli k tomu zboží

svrchupsanému písluší, nic sob ani erbóm svým

ani budúcím potomkóm práva, panství ani vla-

stenství žádného nepozuostavuje ani zachovávaje,

než to všecko ve deky zemské vkládám a vpisuji

ku pravému jejich ddictví, jmní a držení, a

kdež by ten statek mn neb erbóm mým ve

dskách svdil, to tímto vkladem moím a v ni-

ve obracím.

Mežován a na okraji Vojtch z Pernštc[j]na.

Vklad vsi Litován 1

).

18. Sazima Zajímat z Kunstátu, Jan z Kounic,

Pemek Prusinovský z Víková, podkomoí

makrabství moravského, Vilím Valeky z Míro-

vá, Oldich Pfepický z Rychmburka, Vilím Dub-

anský ze Zdení/naJ, sudí práva menšího v kraji

brnnském, i na míst jiných všech pánu rukoj-

mí za nebožtíka pana Vilíma Kunu z Kunstátu

i s erby našimi Janovi Zclenmu z ían a er-

bóm jeho ves Litovaný se vším jejím píslušen-

stvím, což k tomu náleží, s rolí oranú i neoranú,

s lidmi platnými i neplatnými, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišemi, s vodami tekutými i nete-

kutými, s mlýny i s mlýnišemi, s lovy, s hony,

s ižbami, s mezemi, s hranicemi, tak úpln,

jakož to svrchupsané zboží jest od starodávna

vymeno a v svých hranicích záleží, se vším

') V orig. Bítovan, ale nad B jest tými inkoustem nadepsáno menší písmeno L.
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plným právem a panstvím, tak jakž sme to sami

drželi a toho požívali, a zvláše se všemi požitky,

v kterýchž jsou kol ivk vcech anek kterak by

f.8 mohly zvláštními jmény jmenovány bejti, i se

všemi jinými vcmi, což koli k tomu zboží svr-

chupsanému písluší, nic sob ani erbóm svým

ani budúcím potomkóm práva, panství ani vla-

Stenství žádného nepozuostavujeme ani zacho-

váváme, než to všecko ve dsky zemské vkládáme

a vpisujeme ku pravému jeho ddictví', jmní a

držení, a kdež by ten statek nám neb erbóm na-

šim ve dekách svdil, to tímto vkladem moíme
a v nive obracujeme.

f.8 v. 19. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána IMVCLVI, pi asu svaté Kunhuty [14.

záí 1556] v mst Brn držán jest soud zemský

skrze urozené pány. pana Václava z Ludanic na

Chropyni, hajtmana, pana Vojtcha z Pernštajna

na Tovaov, najvyšího komorníka, pana Václa-

va Berky z Dube, z Lipého, na Stemberce, naj-

vyšího sudího markrabství moravského, a uroze-

ného vládyku Matyáše z Hartunkova a na e-
chách, najvyšího písaství téhož markrabství

místo držící: na kterémž sou sedli: duostojný u

Bože otec, pan Marek, biskup olomúcký, a uro-

zení páni, pan Jan Jetich ernohorský z Bosko-

vic na Ousov, pan Václav Krají z Krajku a na

Nových Uhericích, pan Zdenk Brtnický z Vald-

štajna na Brtnici, pan Sezema Zajíma z Kun-
státu na Jevišovicích, pan Diviš z Kácova na

Lysicích, pan Oldich z Lomnice na Xámši.
pan Albrecht z Boskovic na Buovicích, pan

Jetich z Kunovic na Brod Uherském, pan Jan

z Kounic na Slavkov, pan Frydrych Beznický

z Náchoda na Dunajovicích, a z vládyk: Petr

Pražma z Bílkova na Leštné, Prokop Podstacký

z Prusinovic na Bouzov, Jan Kropá z Nev-
domí na Hranicích. Jan Ždánský z Zástizl na

Buchlov, Jan Zahrádcký 1
) z Zahrádek a na er-

veném Hrádku.

f.9 Vklad ddictví na Tebíi.

20. My Ferdynand, z boží milosti ímský,

uherský, eský-, dalmacký, charvacký etc. král,

infant v Yšpaný, arcikníže rakouské a markra-

bie moravský, lucemburské a slezské kníže, lu-

žický markrabie etc, oznamujem tímto listem

všem vuobec. jakož urozený l''ratislav z Pern-

štajna a na Židlochovicích, najjasnjšího knížete

a pána, pana Maximiliána, krále eského etc,

arciknížete rakouského, markrabie moravského,

lucemburského a sleského knížete a markrabie
lužického etc. syna našeho najmilejšího Jeho
Lásky rada a komorník, vrný náš milý. panství

a zboží tebíckéfho], v markrabství našem mo-
ravském v kraji brnnském ležícího*), v držení

a v3

) užívaní jest, kteréžto panství nkdy k záko-

nu a ehule svatého Benedikta náleželo, však

skrze pedešlé války a nepokoje i jinak klášter,

kterýž téhož zákona v') Tebíi byl, sešel a

spustí a zboei) jest, a tak od mnohých dávních

asuov v tom kláštee žádného opata ani které

duochovní osoby té ehuly svatého Benedikta ne-

bylo a podnes není: i prošeni sme poníže [n] od

svrchu jmenovaného Vratislava z Pernštajna.

abychom jemu a erbóm jeho na témž panství a

kláštee tebíckém se vším jeho píslušenstvím

ddistvi dáti ráili. K jehožto pokorné prosb na-

klonni souce, i také vzhledná ho poslušné a sy-

novské pímluvy krále Maximiliána etc. a naj-

jasnjšího knížete Ferdynanda, arciknížete ra-

kouského etc, synuov*) našich najmilejších Jich

Lásky, pímluvy a maje v milostivé pamti mno-
hé pilné a pracné i užitené služby, kteréž jest

nám a synuom našim najmilejším Jich Láskám,

jezdíc do cizích dalekých zemí a krajin v zname-

nitých poselstvích a od nás a krále Maximiliána

Jeho Lásky vypravován a posílán, vajše psaný

Vratislav z Pernštajna z mladosti své inil a po-

savad bez pestání s nemalou outratou statku

svého slouží nám a králi Maximiliánovi etc. i-

níc, a také uvážíc my to a vda, že pedkové naši.

králi eští a markrabové moravští slavné pamti,

pedešlým 7

) držitelem téhož panství a kláštera

Tebíe na témž zboží znamenité veliké surnrny

pipsali, v kterýchžto summách a zápisích až po-

dnes týž Vratislav z Pernštajna v držení a uží-

vaní doteného panství tebického se vším k tomu

píslušenstvím poádnou zástavou jest, a tak,

jakž sme ty všecky zápisy a zástavy od ped-

kuov našich, kteréž se na ty vztahují, vidti rá-

ili, s dobrým rozmyslem, naším jistým vdo-

mím, s radou vrných našich milých, mocí krá-

lovskú v echách a jakožto markrabie morav-

ský vajš jmenované panství, zboží a klášter Te-
bí s Podklášteím, dvorem poplužným, msto
Tebí s pedmstím, s kostelním podacím,

s mlejnem, s valchou a s majtem, ves Tajn s de-

sátkem obilným vytejkanejm s jarým i ozimným.

ves Vokešice s hrachem sutým, s desátkem obil-

ným vytejkaným jarým i ozimným. ves Vraeo-

') Tak z- origináh-.

-) V orig. ležícím.

3
) V orig. k.

') Opraveno touž rukou z k.

5
) V orig. kzboen.

e
) uov jest touž rukou opraveno z a.

7
) V orig. vpedešlým.
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• dvorem, desátkem obilným vytýkaným ja

f.9v rým i ozimným, ves íHpov - desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimným, ves Vickov s desát-

kem obilným vytýkaným jarým 1 ozimým, ves

nu obilným vytýkaným jarým 1

šátkem obilným vytýká

ným jarým 1 ozimým, ves Pacoucov s desátkem

obilným vytýkaným jarým 1 ozimým, ves Bodiko-

átkem obilným vytýkaným jarým i ozi-

mým, ves Trnava s desátkem obilným vytýka-

ným jarým i ozimým, ves ervenu Lhotu s kostel

ním podacím, ves Šahalin1
), ves echtin,

šátkem obilným vytejkaným jarým i o-

zimým, ves Kouty s rychtou zákupní, s desátkem

obilným vytýkaným jarým 1 ozimým, vei

šátkem obilným vytejkaným jarým i ozimým,

msteko Kamenice s kostelním podacím, ves Vr-

desátkem obilným vytýkaným jarým 1

ozimým, ves Smrné - desátkem obilným vytý-

kaným jarým i ozimým, ves Malá Kamenická

itkem obilným vytýkaným jarým i ozimým.

ves ehoov S rychtou - zákupní. S desátkem obil-

ným vytýkaným jarým i ozimým, ves Radošov

s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým.

ves Vesnice Bahenná*), ves Luky s kostelním po-

dacím, s rychtu zákupní, ves Studnice, ves Jam-

rychtú zákupní. ves Rybné s rychtou zákup-

ní. ves Zho Zhousetina s kostelním podacím a

- rychtu zákupní, ves Bitovice*) s rychtu zákup-

ní. ves Kozlov s rychtu zákupní, s desátkem obil-

ným vytýkaným jarým i ozimým, ves Stáje, ves

Pedbo s rychtu zákupní. ves Votín, proboství

mínské, msteko Mín s kostelním podacím,

ves Pustina, ves Chloumek s desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimým, ves Blízkov s rychtu

zákupní a s desátkem obilným vytýkaným jarým

i ozimým, ves Ntín s kostelním podacím a

s rychtu zákupní, ves Kochánov s rychtu zákup-

ní. s desátkem vytýkaným jarým i ozimým, ves

Zho Malá, ves Dtkov s rychtu zákupní. s de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým, ves

Jersin s rychtu zákupní, s desátkem obilným vy-

týkaným jarým i ozimým, ves Mezeíko s de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým, ves

erný s rychtu zákupní. s desátkem obilným vy-

týkaným jarým i ozimým, ves Pavlínov s rych-

tu zákupní a s desátkem obilným vytýkaným ja-

rým i ozimým, ves Milíkov s desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimým, ves Zho Pivcova

- desátkem obilným vytýkaným jarým 1 ozimým,

ves Svatoslav s desátkem obilným vytýkaným ja

rým 1 ozimým, ves Vilimoviky s ovsem sutým,

ves Vstonovice*) se dvorem, ves Benedice s >i

tem sutým a s ovsem sutým, msteko Vladislav

s lo stelním podacím, tvrz pustu Kojetín, ves

Smrk s desátkem obilným vytýkaným jarým i o-

zimým, ves Stíšov s kosterním podacím, ves VaU

dikov s dvorem, s desátkem obilným vytýkaným

jarým 1 ozimým, ves im, ves KonHn s po

dacim kostelním, s dvorem poplužným, s pivová

rem a S sladovní vnov postaveným, ves Stude-

nce s pšenicí platnú sutu, S žitem, s ovsem, hra-

dlem též sutým, s desátkem obilným vytýkaným

jarým 1 ozimým, hrad pustj Kozlov, ves Kociá-

ny s dvorem a s tím, co za desátek dávají, hrad

pust} Kokštajn a ves Hartvíkovice s tím, což

k Tebíi náleží, ves Sedlec se dvorem a ovsem

sutým, ves Tesov se dvorem, ves Stítež se dvo-

rem poplužným, s žitem a ovsem sutým, ves Ko-

Šichovice s žitem a ovsem sutým, ves Slavíky,

ves Výapy s pšenicí a ovsem sutým, s desátkem

obilným vytýkaným jarým i ozimým, coš k Te-
bíi náleží, ves Vojkovice S kostelním podacím

a s dvorem, ves Telnice s kostelním podacím, ves

Sokolníky se tmi drajlinky vína, které z mste-
ka Bluiny z desátkuo") vinného na klášter te-

bícký se vydávají, ves pustu Vozrannov"), ves

pustu Zhorcovo*), Kov Ves, pustu, ves pustu

Prosen?), ves pustu Rychýka, ves Svatoslav

u Luk, ves Svtlá u Chlumku, ves Svtlá u Pavlí-

nova, ves Radiovice, ves .Irklcbice, ves Chrapi-

uoi'
1
"), ves pustá Nehradov, z>cs pustá Kojetín,

ves pustá Popuovky, ves a dvuor Hostákov s de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým, kte-

ráž již k klášteru skoupena, ves Ptáov se dvo-

rem, ves Kracovice se dvorem, se tmi many
v ervené Lhot a s lidmi jich, s manem v echtí-

n, s manem v Lukách, s manem v Studnicích,

s manem v Bítovicích, s manem v Malé Kame-

nice s desátkem obilným vytýkaným jarým i

vozimým, s manem z Kozlova, s manem jamen-

ským i s lidmi jeho, s manem z ehoova i s de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým.

,s- manem z Stáje
11
), s manem v Mezeíku s de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým, i od

lovka jeho, s manem v erným s desátkem

obilným vytýkaným jarým i ozimným, s manem

z Pustin v, s manem z'-) Kochanova, s many v

f.10

') Ss opraveno touž rukou z C a nedopsaného z. Je to

íhalín.

') Tak (Vrzanau) v originále. Je lo ržanov.
3
) V orig. Bahanná.

*) B opraveno touš rukou asi z ví.

5
) V orig. Mstonovice.

orig. desátkuov.

7
) Tak v originále. Je to Svafanov.

8
) Tak z' originále. Je to Zhoovo.

9
) Tak v originále. Je to Prosenín.

10
) Je to Cheptov.

") V orig. Taji-; S splynulo s pedložkou z.

") V orig. v.
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Batúchovicích, s manem v Víkov i s desátkem

obilným jarým i ozimým, s manou v Dobrkovi-

cíeh i s desátkem obilným jarým i ozimým, í ma-

nou v Sedlci, se dvma many v Studenti s de-

sátkem obilným vytejkaným jarým i ozimým, se

dvma many v Komšeni1
), se dvma many

v Smrku > desátkem obilným vytýkaným jarým

i ozimým, se dvma many z Stíšova, s manem
z íme, s manem z V[l]adislav, se dvma ma-

ny v Stíteži, s manem v Slovíkách i ze vsi Po-

v. 5 manou v Výcapech, s manou v Trnav
i v desátkem obilným vytýkaným jarým i ozi-

mým, se dvma many v Svatoslavi i s desátkem

obilným vytýkaným jarým i ozimým, .? manou
v Benedicích, se dvma many v echalín?), se

dvma many v Pocoucov s desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimým, se dvma many

v Chlume, s manem pod Chlumem, se dvma ma-

ny v Sokolnících a tetím manem, mlynáem na

mlýn sokolnickým, se všemi dvoáky platnými

i neplatnými i se všelijakými povinnostmi, kte-

réž na nich spravedliv sou, s slepicemi, s vajci,

s sýry, s konopmi, s ovsem sutým, kterýž slov

devní, s lidmi platnými i neplatnými, s robota-

mi, s rolí oraná i neoranú, s lukami, s pastvami.

s pastvišemi. s mlýny, s mlýnišemi, s ekami,

potoky, vodami tekutými i netekutými, s rybní-

ky, s rybnišemi, s lesy, s háji. s chrastinami,

s horami, s dolinami, pahrbky, s hony, s lovy,

s ižbami. s mezemi a hranicemi, tak úpln a do-

f. 10 v. cela. jakž to zboží od starodávna jest vymezeno

a v svých hranicích záleží, se vším plným prá-

vem a panstvím a všelijakým píslušenstvím, a

zvláše se všemi požitky a poplatky, v kterých

sou "koli vcech aneb kterak by mohly zvláštními

jmény jmenovány býti, i se všemi jinými vcmi,

což k tomu zboží od starodávna píslušelo a pí-

sluší, nic nám tu na tom zboží ani ddicóm a na-

šim budúcím. králóm eským a markrabím mo-

ravským, ani žádnému duochovnímu ani svt-

skému lovku práva, panství ani žádného vla-

stenství nepozastavujíce ani zachovávajíce, než

to všecko panství a zboží tebíské, žádnému ne-

závadné, nahoe psané, bez umenšení jakožto král

eský a markrabie moravský vdom ddin dali

sme a tímto listem mocn dáváme ku pravému

jmní, držení a ddinému užívaní asto psané-

mu Vratislavovi z Pernštajna, ddicóm. erbóm a

budúcím potomkóm jeho tak, aby mohli a moc
mli s dotyným panstvím a zbožím uiniti jako

s svým vlastním a ddiném3
) statkem, a to bez

naší a ddicuo i budúcích našich, králuov eských

a markrabí moravských, i jiných všech lidí duo-

chovních i svtských všelijaké pekážky, pikazu-

jíc pri tom hajtmanu i jiným všem obyvatelem

a poddaným našim, kteréhož b) koli stavu, ádu
nel> povahy byli, markrabství našeho moravské-

ho, nynjším i budúcím, vrným našim milým,

abyste nahoe psaného Vratislava z Pernštajna,

ddice, erby a budúcí potomky jeho pi tomto

ddictvie téhož zboží tebíckého se vším píslu-

šenstvím, od nás jemu daného, a pi tom pi
všem, což se v tomto listu píše a obsahuje, mli.

drželi a neporušitedln zachovali nyní i na bu-

dúcí vné asy, žádných jemu a erbóm i budú-

cím potomkóm jeho v tom pekážek neinice ani

komu jinému initi dopoušejíce pod uvarováním

nemilosti naší královské, ddicuov našich a bu-

dúcích, králuov eských a markrabí moravských,

chtíce také tomu, když koli najvyší komorník a

sudí markrabství moravského, nynjší nebo bu-

dúcí, vrní naši milí. od svrchu psaného Vrati-

slava z Pernštajna, ddicuo, erbuov neb budúcích

potomkóv jeho neb od kohož koliv na míst
jeho za to požádáni budou a s tímto listem na-

ším královským ke dekám zemským pijdou, aby

jim tento list a majestát náš do týchž desk zem-

ských podlé poádku vložen a vepsán byl bez

zmatku a všelijaké odpornosti. A kdož by tento

list s jeho, Vratislava z Pernštajna, dobru a

svobodnu vuolí jml, ten tolikéž práva a moci ke

všem vcem v tomto listu položeným jmíti má ja-

ko on, Vratislav z Pernštajna, a erbové i budúcí

potomci jeho be
]
ze všeho umenšení. Tomu na - 11

svdomí peet naši královskú k listu tomuto pi-

vsiti sme rozkázali. Dán na hrad našem praž-

ském v pátek den svatých Filipa a Jakuba,

apoštolu božích /7. kvtna 1556], léta Pán
IMVCLVI a království našich ímského XXVI.
a jiných XXX .

Ferdynandus.

Joachym de Xowa Domo.

supremus regni Bohemie cancellarius.

Poslové ke dekám tohoto listu dáni sou od pa-

na hajtmana pan Jan Jetich ernohorský z Bos-

kovic a pan Václav Krají z Krajku.

Vklad Vokarce.

21. Mandaleua z Mírová i s erby svými vyzná-

vám tímto listem pede všemi, kdež touce slyšán

bude, jakož jest urozený pán, pan Jaroslav

z Doubravice na íanech, pán muoj najmilejší,

jehožto duši Pán Buoh ra milostiv býti. za živ-

nosti své statek muoj, totiž tvrz a ves Vokarec a

ves Pyšel a ve vsi Hartvíkovicích devt lovku
a ves pustu Ríánky, což sem tu mla, s rolí orá-

nu i neoranú. s lukami, pastvami, pastvišemi.

s hranicemi, s doly. s háji, s lesy, s chrastinami.

s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi,

') Tiik v originál
5
) Je to íhaiín.

Je to Konšin. ») Tak v originále
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s lidmi platnými 1 neplatnými, s robotami i se

poplatky, - ekami, - behy, s mlýnem,

s rybníky, emi, s potokj tekutými i ne-

ní plným právem, pan-

stvím a pi - rcn°-

psané od starodávna v svých mezech a hranicích

b tu (mni v • prá> a,

panst " " M!S uje ani

i(m mým prodal urozei ému

pánu, panu 1
•"> jeho,

1 tná .1 list sprá\ ní to \ sob
ibsahuje a zavírá i souce já od

nho pána, pana Burjana z Doubravice, po

pána mého milého smlouvou pátelská vy-

f . i I v. htice pána toho všeho stolku jisto ui-

nili, prvé jmenovaná Mandalena, jistec

a první zprávce nahoe 1 dole psaných vcí, to

svrchupsan lecko, svobodné a nezávadné,

'sky zemské vkládám a vpisuji Burjanovi

3 Doubravice a erbóm jeho ku pravému jmní,

držení a ddinému požívaní.

Meiován a na f. tiv. Vojtch z Pera

Vklad tvrze a vsi Okarce.

11. Burjan Osovský z Doubravice i s erby svý-

mi Voldichovi z Lomnice a erbóm jeho své

vlastni a ddiné zboží, kteréž mi /v> nebožtí-

ku Jaroslavovi Osovském z Doubravice, bratru

mém, nápadem pipadlo, totiž tvrz a ves Vokarec,

ves PyšeP) a ve vsi Hartvíkovicích devt lov-
ves pustu Rícánky, též tvrz a ves Posdtín,

ves Vlcetín, ves Bochovice, ves Hroznétín a ve

vsi Popvkách šest lovku, což mi tu pináleže-

lo, s dvory, s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s mlýny, s podacím ko-

stelním ve vsi Hartvíkovicích, s horami, s doly,

s háji. s lesy, s lukami, s chrastinami, s kovinami,

s lovy, s hony, s ižbami, s mezemi s hranicemi, s

lidmi platnými i neplatnými, s robotami, s užitky
_

požitky i se všemi poplatky, s ekami, s behy,

s rybníky, s rybnišemi a potoky tekutými i nete-

kutými, s jezery i se vším plným právem, pan-

stvím a píslušenstvím, jakž ta zboží svrchupsa-

ná od starodávna v svých mezech a každé zvlášt

záleží a sou vymena, tak jakž sem to sám držel,

nic sob ani svým erbóm a budúcím potomkem

práva, panství ani vlastenství zachovávaje, než to

všecko, svobodné a žádnému nezávadné, vkládám

a vpisuji ve dsky zemské k jich pravému jmní a

ddinému požívaní.

f.12 Vklad Nmiek.
23. Jan Jetich ernohorský z Boskovic i s er-

by svými Zdekovi Sobkovi z Kornic a erbóm

jeho své vlastní zboží a ddictví, ves Nmciky

- lidmi platnými 1 neplatnými, - inžemi, s vino

hrady, s desátky vinnými, s rolí oranú 1 neoranú,

s robotami, s kurmi, s lukami. s pastvami, s pas

1. - rybníky, s rybnišemi, s lesy, s háji,

s chrastinami, - potoky tekutými 1 netekutými,

s mezemi, s hranicemi i se všemi poplatky, s ou

žitkj .1 duochody, v kterých se kolivk vcech a

neb zvláštními jmény jmenovati mohou, i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím i

se všemi svobodami k tm lidem píslušející [mi],

tak zouplna a v celosti, jakž to svrchupsané zbo-

ží od starodávna v svých mezech a hranicích jesl

vymezeno, tak jakž sem to sám držel a požíval,

nic sob tu práva, panství ani kterého vlastenství

na tom zboží svrchupsaném i s erby a budúcími

potomky svými nepozuostavujíc ani zachovávajíc,

svobodné a žádnému nezávadné to všecko ví

emské vkládám a vpisuji k jejich držení,

jmní a ddinému užívaní.

Vklad vna Apolon z Sezenic.

24. Zdenk Sobek z Kornic Appolon Z S, 1

nic, manželce své, na svém vlastním a ddiném
/ho/i, žádnému nezávadném, totiž na vsi Nm
(Íkách se vším píslušenstvím, pt tisíc zlatých,

za zlatý tidceti gr. a za jeden groš sedm penz
bílých poítajíc, vna i nad vno ve dsky zemské

vkládám a vpisuji a iním se toho všeho vna 1

nad vno píjemím všeckým statkem svým, kte-

rejž mám neb míti budu.

>ván a na okraji Zachariáš z Hradce.

25. Léta od narození Syna Božího Krista 1. 12v.

Pána IMVCLVII, pi asu svaté Kunhuty [13.

záí 155/] v mst Brn držán jest soud zemský

skrze urozené pány, pana Zdenka z Valdštajna

na Brtnici, hajtmana, pana Vojtcha z Pern-

štajna na Plumlov, najvyšího komorníka, pana

Václava Berky z Dube. z Lipého a na Štemberce,

najvyšího sudího markrabství moravského, a uro-

zeného vládyku Matyáše z Hartunkova a na e-
chách, najvyšího písastvi téhož markrabství

místo držící; na kterémž sou sedli: duostojný u

Bože otec a pán Marek, biskup olomúcký, a uro-

zení páni, pan Pertuolt z Lipého na Krumlov,

najvyší maršálek království eského, pan Jan

Jetich z Boskovic na Lomnici, pan Sezima Za-

jíma z Kunstátu na Jevišovicích, pan Zacharyáš

z Hradce na Teli, pan Jindich Mezeícký

z Lomnice na Jemnici, pan Albrecht ernohor-

ský z Boskovic na Buovicích, pan Jetich z Ku-

novic na Brod Uherském, pan Vilím z Žerotína

na Devohosticích, pan Jan Šiška z Kounic na

Slavkov, pan Frydrych Beznický z Xáchoda na

') Tak v or ...
-
) t ' urig. Pešyl
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Dunajovicích. pan Václav Tetaur z Tetova a

z Malenovic na Šárov, a z vládyk: Pemek
z Víková na Prusinovicích, podkomoí, Prokop

Podstacký z Prusinovic na Bouzov, Jan Kro-

pá z Nevdomí na Hranicích, Jan Zdánský

z Zástizl na Buchlov a Jan Zahrádecký z Za-

hrádek na erveném Hrádku.

f. 13 Vklad vsi Sedlce a Hartvíkovic etc.

26. Vratislav s Pernštajna i s svými erby VOld-

ichovi z Lomnice a jeho erbóm své vlastní zbo-

ží a ddictví, ves Sedlec, ve vsi Hartvíkovicích,

což tu mám, sámek pustý Kokštajn, ves Tesov,

ves Kociány, sámek pustý Koslov, ves Studenec

s desátkem obilným vytejkaným s jarým i ozi-

mým, ves Konšín s kostelním podacím i s dvo-

rem a pivovarem vnov postaveným, ves Smrk
s desátkem obilným vytejkaným jarým i ozimým,

ves pustu Kojetín, s many a povinností tou, kte-

ráž jest na nich, s ospem obilným sutým, s rolí

oranú i neoranú. s loukami, s pastvami, s pas-

tvišemi, s ostrovy, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, s lovy, s hony, s mezemi a pahrb-

ky, s mlýny, s mlýnišemi, s kury, s vajci. s lid-

mi platnými i neplatnými, s robotami, s oužitky

i se všemi poplatky, s ekami, s behy, s rybníky,

s rybnišemi, s jezer}-, s potoky, s vodami tekutý-

mi i netekutými, stojícími, i se vším tch hrad
a vsí plným právem, panstvím a píslušenstvím,

tak jakž to svrchupsané zboží od starodávna

v svých mezech a hranicích záleží a vymezeno

jest, nic tu sob, erbóm ani budúcím potomkóm
svým práva, panství ani jakého vlastenství nepo-

zastavujíc ani zachovávajíc, tak jakž sem to sám
držel a toho požíval, ve dsky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jich ddieství a ddinému
požívaní a držení.

Vklad statku mínského.
27. Vratislav z Pernštajna i s svými erby Ja-

novi staršímu Stráncckmu z Stranec a erbóm

jeho své vlastní a ddiné zboží, žádnému nezá-

vadné, totižto msteko Mín s kostelním poda-

cím, s platem z pivovaru, ves Pustinu, ves Horní

Raclavice, ves Šeberov, ves Zhoi Pivcovu ^ de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým, ves

Kochánov s rychtu zákupní, s desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimým, ves Ntín s rychtu

zákupní, s kostelním podacím, ves Zho Malú
ves Blískov s rychtou zákupní a s desátkem obil-

ným vytýkaným jarým i ozimým, ves Ddkov
s rychtu zákupní a s desátkem obilným vytýka-

ným jarým i ozimým, ves Milíkov s desátkem

obilným vytýkaným jarým i ozimým, ves erné
s rychtu zákupní a s desátkem obilným vytýka-

ným jarým i ozimým, ves Jersín s rychtu zákup-

ní a s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozi-

mým, ves Stáje, ves Rehoov s rychtu zákupní,

> desátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým,

ves Mezeíko s desátkem obilným vytýkaným

jarým i ozimým, ves Chlumek s desátkem obil- f. 13 v.

ným vytýkaným jarým i ozimým, ves Pavlínov

s rychtou zákupní a s desátkem obilným vytýka-

ným jarým i ozimým, ves Jamné s rychtou zá-

kupní, ves Zho Zhousetina s rychtou zákupní a

s kostelním podacím, ves Rybné s rychtou zákup-

ní, ves Vesnice') Bahenná, ves pustá Chaptov,

ves pustá Svaanov,ves pustá Svtlá u Chlumku,

ves pustu Svtlu n Pavlínova, s many a s všeli-

jaká povinností, kteráž na nich podlé listu, ode

mne jim daného, spravedliv náleží, ^ jedním ma-

nem v Jamnm, s jedním manem v Stáji, s jed-

ním manem v Meseíku s desátkem, í od lovka
jeho, obilným vytýkaným jarým i ozimým. ,\ jed-

ním manem v erné s desátkem obilným vytýka-

ným jarým i ozimým, s jedním manem v Pustin,

s jedním manem v Kochanov, i se všemi dvofáky

platnými i neplatnými, se všelijakými povinnost-

mi, kteréž na nich spravedliv povinné sou, a

v statku tomto nahoe psaném usedlí sou, s pla-

ty i se všemi a všelijakými oužitky a požitky,

kteíž lidé z naped psaného msteka a vsí na

tom panství spravedliv povinni sou, i se všemi

lidmi platnými i neplatnými, s osedlými i ne-

osedlými, s rolí oranú i neoranú, s platy, poplat-

ky, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s rybní-

ky, s rybnišemi, s mlýny, s mlýnišemi, s kopa-

ninami, s kluinami, s ovsem polesním, s platem

od manu za vinné fry, s slepicemi, s vajci. s ro-

botami, s lesy, s háji, s chrastinami, s dolinami,

s lovy, s hony, s ekami, s potoky, s vodami te-

kutými i netekutými, s ižbami, s mezemi, s hra-

nicemi i se všemi a všelijakými k tomu statku

píslušenstvími, tak jakž to zboží již jmenované

od starodávna v svých mezech a hranicích záleží

a vymezeno jest, i se všemi a všelijakými oužitky

a požitky, v kteréch
1

) se koli vcech jmenovati

mohou, tak jakž sem toho sám v držení, v užíva-

ní a jmní od JMKské ddin byl, nic toho na

tom zboží sob ani erbóm a budúcím potomkóm

svým práva, panství ani žádného vlastenství ne-

pozastavujíc ani zachovávajíc, než to všecko

vkládám a vpisuji ve dsky zemské k jich jmní,

držení a ddinému požívaní, a kdež by mi to

jisté zboží ve dskách zemských zapsáno bylo, to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad vsi Lipuovky. f. 14

28. Ambrož z Otrstorfu, krále JMti prokurá-

tor v markrabství moravském, i s erby svými

purgmistru a rad msta Brna zboží své vlastní

a ddiné, totižto ves Lipuovku s rolí oranú i ne-

oranú, s lidmi platnými i neplatnými, s kostel-

') Tak v originále. -1 I ' orig. Vznici.
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nim podacím v tejž vsi, > lukami, s pastvami,

stvišemi, s vodami tekutými i netekutými,

- lesy, - háji, s chrastinami, s horami,

s doly, s ilolin.mn a pahrbky, s hony, s lovy, s ro

botami, s mezemi, s hranicemi, tak úpln, i

svrchupsani d starodávna vymezeno a

v svých hranicích záleží, se vším plným právem

a panstvím, tak jakž sem to sám držel a toho po-

žíval, a zvláše se všemi požitky, v kterýchž jsou

kolivk vcech aneb kterak by mohly zvláštními

jmény jmenovány bejti, i se všemi jinými vcmi.

coli k tomu zboží svrchupsanému písluší,

nic sob ani erbóm svým ani budúcím potomkóm

práva, panství ani vlastenství žádného nepo

vuje ani zachovávaje, než to všecko ku pravému

ddictví jich ve dsky zemské vkládám a vpisuji.

Vklad msteka Prostomic.

29. S ma Zajima z Kunstátu i s svými erby

Appolon Meseick z Lomnice, erbóm a ddi

cóm jejím zboží své vlastní ddiné, svobodné,

žádnému nezávadné, totižto lidi své ddiné, kte-

réž sem v msteku Prostomicích jml, s robo-

tami spravedlivými, s rolí oranú i MeoraMÚ, s lou-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s vodami teku-

tými i netekutými, s mezemi, s hranicemi, tak

úpln, jakž to zboží od starodávna vymezeno jest

a v svých hraMicích záleží, se vším plným právem,

panstvím a všelijakým píslušenstvím, a zvláše

se všemi požitky a poplatky, v kterýchž sou koli

vcech aneb kterak by mohly zvláštními jmény

jmenovány býti, tak jakž sem tch lidí v témž

msteku v držení a užívaní byl, nic sob tu na

tch lidech ani erbóm svým a budúcím potomkóm

práva, panství ani kterého vlastenství nepozuo-

stavujíc ani zachovávajíc, než to všeckno do desk

zemských 'vkládám a vpisuji ku pravému jich d-
dictví, a jestliže by mn aneb erbóm mým to

svrchupsané zboží kde ve dskách svdilo, to tím-

to vkladem ruším a v nic obracuji.

f. 14 v. Vklad vsi Xašimic.
50. Purgmistr a rada msta Brna Vilímovi

Valcckému z Mírová, erbóm a ddicóm jeho své

vlastní zboží a ddictví, totiž ves Našimice
s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplat-

nými, s kostelním podacím, ves Suchohrdly a

v Želovicích tyi lovky, kteíž nám tu náleželi,

s platy, s oužitky, s robotami, s slepicemi, s vajci,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi a s rybníky,

s rybnišemi, s svobodami, s lesy, s háji, s chra-

stinami, se vším plným právem a píslušenstvím,

což k tomu zboží od starodávna písluší, s meze-

mi a s hranicemi, se všemi a všelijakými oužitky

a požitky, kterýmiž se koli jmény jmenovati mo-

hou, tak jakž sme to sami drželi a požívali, nic

tu sob ani našim budoucím potomkóm práva,

panství ani kterého vlastenství na tom nepozasta-

vuje, než to všecko ve dsky zemské vkládáme,

vpisujeme ku piavému ddieství a ddinému
Mi nu a užívaní.

Vklad tvrze a vsi Lelekovic.

31. Vilím Valeky z Mírová i s svými erby

purgmistru <i rad msta Brna a jich budúcím po

tomkóm své vlastní zboží a ddictví, tvrz a ves

Lelekovice s pivovarem a s sladovní, s mlejny,

s dvorem poplužným. S kostelním podacím, ves

Nostrov a ve vsi Sebrovi 1

) tyi lovky, kteíž

mi tu náleží, s platy, s oužitky, s robotami, s sle-

picemi, s vajci. s lukami, s pastvami, s pastviše-

mi, s rybníky, s rybnišemi, s vodami tekutými

i netekutými, S horami. S dolinami, s lesy, s háji,

s chrastinami, se vším plným právem a píslu-

šenstvím, což k tomu zboží od starodávna píslu-

ší, s mezemi, s hranicemi, se všemi a všelijakými

oužitky a požitky, kterýmiž se koli jmény jmeno-

vati mohou, a tak, jakž sem to sám držel a poží-

val, nic tu sob ani erbóm svým a budúcím po-

tomkóm práva, panství ani kterého vlastenství

na tom nepozuostavuje, ve deky vkládám a vpi-

suji ku pravému jejich ddictví, ddinému drže-

ní a užívaní.

Vklad tvrze a vsi Martínkova.

32. Jan Martínkovský z Rosee i s erby svými

. lil, nnovi Hrubickému z echtína a erbóm jeho

zboží své vlastní a ddictví, totižto tvrz Martín-

kov s dvorem poplužním, s sladovnu, s pivova-

rem a ves ervený Martínkov s lidmi osedlými

i neosedlými, s kostelním podacím tu v Martín-

kov, puol vsi Cidlinky, s sady, s rolími oranými

i neoranými, s lukami, s zákopami, s pastvami,

s pastvišemi, s doly, s lesy, s háji, s chrastina-

mi, s kovinami, s lovy, s hony, s ižbami, s me-

zemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s ouroky, s kury, s vajci, s poplatky i

se všemi oužitky a požitky, kterýmiž by koli jmé-

ny jmenovány bejti mohly, s rybníky, s rybniše-

mi, s mlejnem, s mlýnišemi. s potoky, s vodami

tekutými i netekutými, se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, jakž to zboží svrchu-

psané v svých mezech a hranicích záleží a sou 2

)

od starodávna vymezena3
), a tak, jakž sem sám

jich') v držení a užívaní byl, nic tu sob ani er-

bóm svým ani budúcím potomkóm práva, panství

ani kterého vlastenství nepozstavujlc ani zacho-

vávajíc, ve dsky zemské vkládám a vpisuji k jm-
ní, držení a ddinému požívaní, nic tu sob ani

erbóm svým žádného práva, panství nezachová-

vajíc ani nepozuostavujíc, a kdež by to zboží svr-

chupsané ve dskách zemských svdilo a zapsáno

bylo mn, Janovi Martínkovskému, erbóm mým,

to tímto vkladem moím a v nive obracuji.

1.15

l
) ') 3

) Tak v originále. «) V orig. je.
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Vklad vsi Bejkovce.

33. Jan Martinkovský z Rosee i s erby svými

Jindichovi Radkovcovi z Mirovic a erbóm jeho

zboží své vlastní a ddictví, svobodné a žádnému

nezávadné, totižto ves Bejkovec se vším plným

panstvím a píslušenstvím, což k tej vsi písluší,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami.

s pastvišemi, s potoky, s vodami tekutými i ne-

tekutými, s mlejny, s mlýnišemi, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s platy, s poplatky, s lesy, s ho-

rami, s ddinami, s háji, s chrastinami, s lovy,

s hony, s ižbami, s mezemi, s hranicemi, svobo-

dami, s užitky i se všemi poplatky, s rybníky.

f. 15 v. s rvbnišemi i se vším plným právem,
|

panstvím

a píslušenstvím, jakž to zboží svrchupsané

v svých mezech a hranicích záleží a vymeno
jest, nic tu sob a erbóm svým práva, panství ani

vlastenství nepozuostavujíc ani zachovávajíc, tak

jakž sem to sám držel a užíval, to ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji k jmní, k držení a ddi-
nému užívaní, a kdež by to jisté zboží svrchu-

psané ve dskách zemských mn svdilo a za-

psáno bylo a erbóm mým, to tímto vkladem mo-
ím a v nive obracuji.

Vklad vna Alen z Lomnice.

34.. Zykmund Helt z Kementu, krále JMti rada

a místokanclé království eského, Alen Meze-

ícké z Lomnice, manželce své vlastní, na stat-

ku svém ddiném, totižto na zámku a mst Me-
zeíí i s dvorem, puol tináctá sta kop groši

eských vna ku pravému jejímu vnnému právu

ve dsky zemské vkládám a vpisuji a píjemím
toho vna sám se iním s statkem, kterýž mám
neb jmíti budu.

Tý Zykmund Helt etc. tý Alen Mezeícké
z Lomnice, manželce své vlastní, z lásky manžel-

ské nad vno puol tináctá sta kop gr. eských na

tý/mj zámku a mst Mczcíi i s dvorem v též

dsky zemské vkládaní a vpisuji.

Spolek.

35. Alena Mezeícká z Lomnice Zykmunda
Helta z Kementu, krále JMti radu a místokanclé-

e království eského, manžela svého vlastního,

na puol tinásta sta kop groši eských, kteréž mi
od nho na zámku a mst Mezeíí i s dvorem
ve dsky zemské vloženy a zapsány jsou, i na to

na všecko, kdež co mám neb jmíti budu, na pravý

a jednostajný spolek pijímám.

Vklad vna Marget ze Zvole. f. 16

36. Frydrych Beznický z Náchoda Marget ze

Zvole, manželce své, na svém vlastním a ddi-
ném zboží, žádnému nezávadném, totižto na tvrzi

a vsi Dunajovicích, na tvrzi a vsi Želeticích a na

vsi Vítonicích, se vším tch vsí píslušenstvím, a

na rybníce, slov Purmanskej, ku pravému její-

mu vnnému právu jeden tisic puol tetího sta

kop groši a nad vno jeden tisíc kop groši, vše

na minci obecn berné, za jednu kopu šedesáte

kroší a za jeden groš sedm penz bílých poítajíc,

ve dsky zemské vkládám a vpisuji a píjemím
toho vna i nad vno sám se iním vším stat-

kem svým, kterýž mám neb ješe jmíti budu.

Spolek.

37. Margeta ze Zvole Frydrycha Beznického

z Náchoda, manžela svého, na summu jeden tisíc

kop groši eských, kteréž mám nad vno své

dekami zemskými zapsáno na tvrzi a vsi Dunajo-

vicích, na tvrzi a vsi Želeticích, na vsi Vítonicích,

na rybníce Purmanském, s jich píslušenstvím, i

na to na všecko, kdež co mám aneb potom jmíti

budu, pijímám na pravý a jednostajný spolek.

I 'klad vna Alžbt z Rychemberka.

38. Václav Mouínovský z Mezelessic Alžbt
z Rychmberka, manželce své, k jejímu vnnému
právu na tvrzi a vsi Hostrádkách s jejím pí-

slušenstvím vkládám a vpisuji pt set kop groši

eských a píjemím toho vna iním se sám

statkem svým, kterýž mám neb jmíti budu.
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Knihy pana Zacharyáše z Hradce etc.

1. Létaf. 1 1. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána tisícého ptistého padesátého vosmého, pi
asu druhé nedle v pust [j. bezna 1558]

v mst Brn držán jest soud zemský skrze uro-

zené pány, pana Zdenka z Valdštajna na Brtnici,

hajtmana, pana Zachariáše z Hradce na Teli,

najvyšiho komorníka, pana Václava Berky z Du-
be, z Lipého, na Štemberce, najvyšiho sudího

markrabství moravského, a urozeného vládyku

Matyáše z Hartunkova a na echách, najvyšiho

písaství téhož markrabství místo držící; na kte-

rémž sou sedli: duostojný u Bože otec a pán

Marek, biskup olomúcký, a urození páni, pan

Václav Krají z Krajku na Nových Uhericích,

pan Sazima Zajíma z Kunstátu na Jevišovicích,

pan Jindich Mezeícký z Lomnice na Jemnici,

pan 1

) Adam Krají z Krajku na Jaroslavicíclr),

f. Iv.
j

pan Diviš z Kácova na Lysicích3

), pan Jetich

z Kunovic na B[rod Uherském] 4

), pan Jan

z Kounic na Slavkov, a z vládyk: Pemek
z Víková na Prusinovicích, podkomoí, Prokop

Podstacký z Prusinovic na Bouzov, Jan Kro-

pá z Nevdomí na Hranicích, Adam Hrubický
z echtína na Budkov, Jan Zdánský z Zástizl

na Buchlov a Jan z Zahrádek na erveném
Hrádku.

Vklad panství tebíckého.

2. Vratislav z Pernštajna i s svými erby BurJa-
novi Osovskéma z Doubravice, erbóm a potom-

km jeho své vlastní a ddiné zboží, žádnému

nezávadné, totiž klášter Tebí s dvorem popluž-

ným, s mlejnem, msto Tebí s pedmstí5

) a

s ]
}odklášteí*), s kostelním podacím, s majtem,

s valchou, ves Stíteš s dvorem, s rolí dvorskú,

s žitem sutým a ovsem sutým, ves Kožichovice

s žitem sutým a ovsem sutým, ves Stížov s ko-

stelním podacím, ves ím, ves Slavíky, mste-
ko Vladislav s kostelním podacím, ves Hostákov

s desátkem obilným vytejkaným jarým i ozimým,

ves Valdíkov s desátkem obilným vytýkaným ja-

rým i ozimým, ves Trnavu s desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimým, ves Pacoulcov s de-

sátkem obilným vytejkaným jarým i ozimým, ves

Bohdíkovice s desátkem obilným vytejkaným ja-

rým i ozimým, ves Tajn s desátkem obilným vy-

týkaným jarým i ozimým, ves Vokešice s hra-

chem sutým a s desátkem obilným vytýkaným
jarým i ozimým, ves Vraeovice s desátkem obil-

ným jarým i ozimým, ves Rípov s desátkem obil-

ným vytejkaným jarým i ozimým, ves Sokolí

s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým,

ves Víckov s desátkem obilným vytýkaným ja-

rým i ozimým, Nov Ves s desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimým, ves ahalín, ves

ervenu Lhotu s kostelním podacím, ves echtín,

ves Vstonovice, ves Bentice s žitem sutým a

ovsem sutým, ves Vilímoviky s žitem sutým a

ovsem sutým, ves Svatoslav s desátkem obilným

jarým i ozimým, ves Malá Kamenická s desát-

kem obilným vytýkaným jarým i ozimým, m-
steko Kamenice s kostelním podacím, ves Vrža-

nov s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozi-

mým, ves Radošov s desátkem obilným vytýka-

ným jarým i ozimým, ves Smrné s desátkem

obilným vytýkaným jarým i ozimým, ves Chlum
s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým,

ves Kouty s rychtou zákupní a s desátkem obil-

ným vytýkaným jarým i ozimým, ves íchov \ f.2

s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým,

ves Bítovice s rychtou zákupní, ves Luky s ko-

stelním podacím a s rychtou zákupní, ves Ped-
bo s rychtou zákupní, ves Votín, ves Kozlov

s rychtou zákupní a s desátkem obilným vytýka-

ným, ves Studnice, ves pustu Arklebice, ves

pustou adiovice, ves pustou Rychýku, ves

pustou Svatoslav u Luk, ves pustou Vozhanov,

ves pustu Prosenín, ves pustu Nehradov, se vsmi

na manství a many a se všelijakou povinností,

kteráž na nich spravedliv náleží, a týž zase, k

emuž tíž manové dole psaní vajsady a spravedl-

nost mají, pi tom aby v celosti zachováni byli:

manství na vsi Ptáov a dvoru, s manstvím mi

vsi Kracovicích a dvoru, se timi many v erve-

né Lhot, s manem jedním v echtín, s jedním

manem v Lukách, s jedním manem v Studnicích,

s jedním manem v Bítovicích, s jedním manem
v Kamenice s desátkem obilným vytýkaným ja-

rým i ozimým, j jedním manem v Kozlov, s ma-

nem v Batouchovicích, s manem jedním v Víko-

v s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozi-

1
) Za tím, na poátku nového ádku, jest petržené

slovo pan.

-) U tohoto jména jest na okraji písmeno B jako zna-

mení, že sem náleží jméno následující.

3
) U tohoto jména jest na okraji písmeno A jako zna-

mení, že sem náleží jméno pedcházející.

*) Slova z Kunovic na B jsou pipsána na konci ádku
za slovem Jetich drobným písmem touž rukou.

5
)

e
) Tak v originále.
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mým, í manem jednim v Bohdikovicich s desál

kem obilným jarým i ozimým, se dvma many

ním manem v imi, s jednim

manem v Vladislavi, se dvima many v StlteSi,

j jednim manem v Slavikách, s manstvím na

vsi Pozdátkách, s jedním manem v Trnav s de

šátkem obilným vytýkaným jarým i ozim;

dvma many v Svatoslavi s desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimým, s jedním manem

.edicích, se dvma many v ahalin, se

\a many v Pacúlcov - desátkem obilným

vytýkaným jarým ' ozimým, se dvma many

dním manem po, l Chlumem, i se

viemi platnými i neplatnými, s
1
) všeli-

jakými povinnosti ni. kteréž na nich spravedliv

povinné sou, a v statku tomto nahoe psaném

usedli sou, s platy i se všemi oužitky, kteréž lidé

naproti psaného msta, msteek a \ si spravedliv

povinni jsou. a tak se všemi lidmi osedlými i ne-

osedlými, platnými i neplatnými, s oužitky a po-

žitky, kterými/, by se koli jmény jmenovati mohly,

s ekami. 5 potoky, s rybníky, s rybnišemi.

s mlejny, s mlýnišemi, s vodami tekutými i ne-

tekutými, s lesy, s háji, s chrastinami, s horami,

s doly, s Inkami, s kopaninami, s pastvami, s pas-

tvišemi, s dvory, s rolí oranú i neoraná. .< platy

z pivovaru kamenického a vladislavského, s šlaj-

fernami, s hony, s lovy. s ižbami i se vším plným

právem k panství píslušejícím, tak jakž. sem toho

sám v držení a užívaní lni a jak to od JMKské
ve dekách zapsáno mám, nic tu sob, erbóm a

budoucím potomkóni svým práva, panství ani

žádného vlastenství nepozuostavujíce ani zacho-

vávajíce, ku pravému jmní a ddinému držení

a užívaní ;v deky zemské vkládám a vpisuji, a

kdež by mn to svrchupsané zboží ve dskách

svdilo, to tímto vkladem moím a v nive

obracuji.

f.2v. Vklad tvrze a vsi Vále.

3. Burjan Osovský z Doubravice i s svými

erby Jiíkovi elovi z Cechovic a erbé>m jeho své

vlastní zboží a ddictví, totiž tvrz a ves Váli

s pivovarem, s kostelním podacím, ves VUímovi-

ce, 'ves Plesice, ves pustu Chroustov, s dvory,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami.

s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, s kovinami, s lovy, s hony, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými i

neplatnými, s robotami, s oužitky a požitky,

s kury, s vajci i se všemi poplatky, s ekami,

s behy, s rybníky, s rybniši, s potoky tekutými

i netekutými, s jezery, mlajny, mlýnišemi i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

jakž to zboží svrchupsané od starodávna \ svých

mezech a hranicích vymezena*) sou a v ka dé

zvlášo • sob ta, erbóm ani budúcím po-

tomkóm Svým práva, panství .mi kterého vla-

stenství nezachovávajíce, tak jakž sem to sáni dr

el. nes to všecko vkládám a vpisuji ku pravému

jich jmní, držení a ddinému požívaní, ku pra-

vému ddictví, svobodné a nezávadné.

Vklad tvrze a msteka Studené,

4. Jan Studenský z Studené i S svými erby

Joachymovi z Hradce a na Hradci, najvyšímu

kancléi království eského, a ZacharyáSovi /.

z i I rádce a na Teli, bratím vlastním, a erbóm

jich své vlastní zboží od sebe i od erbuov svých,

toti i" tvrz s mstekem Studenu, dvuor s poplu-

žím, s sladovnu, s pivovarem, s mlajnem, s do-

nu, s krmami, s dvory,') knzi usedlí i pusté,

s lidmi a s sirotky osedlými i neosedlými a z tch

gruntuov zbhlými, s vdovami,*) se všemi platy

a požitky na tch lidech, se všemi ddinami,

s rolí oranú i neoranú, s lukami, s horami, s le-

sy, s háji, s chrastinami, s kovinami, s lovy,

s hony, s ižbami, s mezemi, s robotami, s oužit-

ky a požitky, s rybníky, s rybnišemi, s potoky,

s vodami tekutými i netekutými, s kurmi a s ospy,

s kostelním podacím i se vší zvuolí, což k tomu

písluší, i se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, nic tu sob ani erlxim a budúcím

svým práva, panství ani jakého vlastenství nepo-

zuostavujíc, jakž to zboží svrchupsané od staro-

dávna v svých mezech a hranicích, každé ob-

zvlášt, jsou'') vymezeny, i také s tím nápadem

pišlým, což jest mi se po nebožtíkovi Bohuslavo-

vi Studenském, bratru mém vlastním, dostalo, to

všecko ku pravému ddictví a držení a užívaní,

svobodné a nezávadné, ve deky zemské vkládám

a vpisuji.

Vklad tvrze a vsi Násedlovic.

5. Jan Ždánský z Zástisl i s svými erby Al-

brechtovi ernohorskému z Boskovic a Janovi

Šemberovi, bratru jeho mladšímu nedílnému, a

erbóm jich své vlastní zboží a ddictví, totižto

tvrz a ves Xásedlovice s dvorem poplužným i

s tou svobodou: na gruntech lhotských, pusté vsi,

k Uhicím píslušející, pi silnici a pi hranici do-

bytkové panší násedlovší i lidší všelijací svo-

bodn paseni bejti mají bez škod inní, a zase

dobvtkové uheriští panští i lidší pi týchž hra-

nicích a pi silnici na gruntech násedlovských

bez škod paseni bejti mají, jakž mn to od Znaty

z Víková zde v Brn, táž svoboda, ve deky zem-

f.3

') opraveno touž rukou z v.

-) Toto a další slovo tav v originále.

3
) Toto a tyi další slova tak i- originále. Snad eisli

dvory, knží (t. j. knžské), ust-dlé i pusté.

*) V orig. dvovami.
5
) Toto a další slovo tak v originále.
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ské vložena, msteko Arklebov s pustou vsí Bo-

hutici až po cestu, klení.": od Arklebova pes horu

Strunou bží, tak jakž a pokudž to prvé lidem

arklebským k užívaní zamezeno, krom tch tí

rybníkuov, kteíž pod Arklebovem v tch grun-

tech leží a Beneš Krma jich sob ddin pozuo-

stavil, jak/, pedešlý vklad ve deky zemské zde

v Brn to ukazuje, ves Svtieov, ves Ninkovice

a vsi pusté Šenhofy, Šenstraz s kostelním poda-

cím 1/ Staré Násedlovice, ješto ten statek násed-

lovský sluší k brnnskému právu, jakž to pan-

stvi v svých mezech a hranicích záleží a jest vy-

mezeno, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy,

s háji, s chrastinami, s kovinami, s lovy, s hony,

s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s robotami spravedlivými, s pla-

ty z husí, z slepic, vajec, s oužitky a požitky i se

všemi duochody a poplatky, kterýmiž se koli jmé-

ny jmenují, s ekami, s potoky, s behy, s vodami

tekutými i netekutými, s rybníky, s rybnišemi,

s mlýny, s mlýnišemi, s horami vinohradními

i s zemnými a desátky vi [njnými spravedlivými

./ právem vinohradním, jakž to právo z' msteku
Ždéiuicícli vysazeno jest, a se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, jakž to zboží svrchu-

psané od starodávna v svých mezech a hranicích

záleží a již vymezeno jest, nic sob ani erbóm

svým ani budúcím potomkóm na tom zboží prá-

va, panství ani kterého vlastenství nepozastavuje

ani zachovávaje, než tak, jakž sem to sám držel

a požíval, ku pravému ddieství, svobodné a ne-

závadné, ve dsky zemské vkládám a vpisuji, a

kdež by to jisté zboží mn a erbóm mým ve

dskách svdilo, to tímto vkladem moím a v ro-

vec obracuji.

£3v. Vklad vna Elšce z Fulštejna.

6. Zdenk Bítovský z Lichtnburka Elšce z Ful-

štejna, manželce své. na tvrzi a vsi Bezci s dvo-

rem, na vsi Latinkách a na puol vsi Zbrkovicích

se dvorem a rybníkem Zbrkovským a se vším

toho píslušenstvím jeden tisíc kop groši na tola-

ích vna jejího a jeden tisíc kop groši eských
nad vno dluhu pravého zapisuji a ve dsky zem-

ské vkládám a toho vna manželce své i nad vno
sám se píjemím iním se vším statkem svým,

kterýž jmám aneb jmíti budu.

Mežován a na okraji Zachariáš z Hradce.

Vklad vna Johance z Ludanic.

7. Jiík elo z echovic Johance z Ludanic,

manželce své. na svém vlastním ddiném zboží,

žádnému nezávadném, totižto na tvrzi a vsi Vál-

i, na vsi Vilímovicích, na vsi Plešicích, se vším

jich píslušenstvím, ku pravému jejímu vnuému
právu puol tetího tisíce zlatých, za jeden zlatý

po XXX gr. a za I gr. po VII d. bílých poítajíc.

ve dsky zemské vkládám a vpisuji. Píjemím to-

ho vna sám se iním se vším statkem svým,

kterýž mám neb ješe jmíti budu.

Vklad Velikého Jeníkova.

8. Burjan Babka : Mezeíka i s svými erby

Johance Hodjovské z Vosean a Arklebovi II o-

kému z Hodjova, ma(n]želu jejímu, ves

svou, jenž slov Veliký Jeníkov, celou, se vším

jejím píslušenstvím, a to s rolí oranú i neoranú,

s lukami, s pustinami, s zákopami, s pastvami,

s pastvišemi, s doly. s horami, s háji, s kovi-

nami, s ižbami. s lovy, s hony, s mezemi, s hra-

nicemi, s lidmi platnými i neplatnými, s kury,

s ospy, s robotami, s oužitky i se všemi poplat-

ky, s rybníky, s rybnišemi, s potok}-, s struhami,

s vodami tekutými i netekutými, s mlejny, s mlý-

nišemi i se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, tak jakž to svrchupsané zboží a d-
dictví v svých mezech a hranicích od starodávna

záleží a vymeno jest, nic tu sob ani erbóm

svým a potomkóm budúcím práva, panství ani

vlastenství nezachovávaje ani pozuostavuje žádné-

ho, tak jakž sem to zboží a ddictví sám držel a

požíval, to všecko ve dsky zemské vkládám a vpi-

suji ku pravému jmní a držení a ddinému
požívaní, a jestliže by to zboží svrchupsané na f. 4

všem nebo na díle mn neb erbóm mým a budou-

cím potomkóm nebo komu jinému kde ve dskách

zemských svdilo a zapsáno bylo. to tímto vkla-

dem moím a v nive obracuji.

Vklad vsi Jilmu.

9. Jan Studenský z Studené i s svými erby Ja-

novi Bobkoví z Mezeíka a erbóm jeho své zlost-

ní i také, což mi po nebožtíku Bohuslai

bratru mém nedílném, pišlo, zboží a ddictví.

dvuor a ves Jilmo s lidmi usedlými, což nám
jich v tej vsi náleží, krom tch tí lovku, kte-

íž do Slavonic náleží, s platy, s poplatky, s ro-

botami, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pas-

tvami, s pastvišemi, s rybníky, s rybništmi.

s mlýnišemi. s pilou, s potok}-, s beh}-, s voda-

mi tekutými i netekutými, s horami, s lesy, s háji.

s chrastinami, se všemi jinými oužitky a požitky,

kterými by se koli jmény jmenovati mohly, s me-

zemi, s hranicemi, se vším plným právem, pan-

stvím a všelijakým píslušenstvím, což k tomu
zboží písluší a v svých mezech a hranicích zá-

leželo a záleží, i se vším plným právem a pan-

stvím, tak zouplna a v celosti, jakž sme toho i

s bratrem svým a lidmi našimi od starodávna

užívali a drželi, nic sob tu ani erbóm svým a bu-

dúcím potomkóm žádného práva, panství ani

kterého vlastenství nezachovávaje ani pozustavu-

je, než to všecko, jakž se svrchu píše, svobodné a

nezávadné, ku pravému ddictví a panství, k dr-

žení a k jmní a užívaní ve dsky zemské vkládám

a vpisuji, a jestliže by to zboží svrchupsané na

všem anebo na díle mn a erbóm anebo budúcím
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potomkóm .1 komu jinému kde ve dskách svdi-

lo .1 zapsáno bylo, to tímto vkladem moím .1

v nive obracuji.

Vklad vsi Leksnice a Kadolce.

10. Jiik < <vic i s s erb) svými Jo-

hance ! "''<»' o Arklebovi Ho
.. manželu jejímu, své vlast-

ddictví, totij ves Leksnici celou, ves

Kado > ; mi i"-"' 1 píslušensfc ím, a

ranú 1 neoranú, s Inkami, s pustotina-

mi, s zákopami, s pastvami, s pastvišemi, s doly,

s horami, s lesy. s háji, s kovinami, - ižbami, s lo-

vy, s hony, s mezemi, s hranicemi, - lidmi platnými

i neplatnými, s kury. s ospy, robotami 1 se všemi

poplatky, s rybníky, s rybnišemi, s potoky.svo-

dami tekutými i netekutými i se vším plným prá

vem, panstvím a píslušenstvím, tak/
1

) to svrchu

f.4v, psané zboži od starodávna záleží a vymezena*)

sou, nic tu sob ani erbóm svým a potomkóm bu-

dúcím práva, panství ani vlastenství nezachová-

vaje, tak jakž sem to zboží a ddictví smi držel

a požíval, krom toho platu, kterýs fará rudolec-

kv ze vsi Leksnice bére, ten se témuž farái zuo-

stavuje, ku pravému jmní, držení a užívaní ve

tisky zemské 'kládám a vpisuji, a jestliže by to

zboží svrchupsané na všem nebo [na] díle mn
nebo erbóm mým a budúcím potomkóm ve

dskách zemských, nebo komu jinému kde svdilo

aneb zapsáno bylo, to tímto vkladem moím a

v nive obracuji.

11. Jiík eloud z Pálovic Appolon z Poepic,

Jindichovi Beznickému, manželu jejímu, totiž

rytmiky dra, veliké) a malej Bohdanecký,*) a les.

kterýs u týchž rybníku leží, ponúc od cesty od

Haklovy a do kopaniny, jako Kašprle dlal, po

tu cestu, kteráž jde k potoku hranenímu od Sto-

jeína, tak jakž jest mi to od Jindicha Králické-

ho dáním pišlo, se vším plným právem a píslu-

šenstvím, tak jakž to zboží od starodávna leží.

nic tu sob ani erbóm svým a potomkóm budú-

cím práva, panství ani vlastenství nezachovávaje,

tak jakž sem to zboží a ddictví sám držel a po-

žíval, to sem všecko smnil,") ve deky zemské

vkládáni, vpisuji ku pravému jmní, držení a d-
dinému požívaní, a jestliže by to zboží svrchu-

psané na všem nebo na díle mn a budúcím po-

tomkóm anebo komu jinému kde ve dskách zem-

ských svdilo a zapsáno bylo, to tímto vkladem

moím a v nive obracuji.

12. Appolona Beznická z Poepic i s erby svý-

mi Jiíkovi eloudovi z Pálovic a erbóm jeho,

totiž rybník v Horním Poli nade 7
') mlýnem, tak

.ni toho suna v držení a \ užívaní mla.

se vším plným právem, píslušenstvím, tak jakž

to od starodávna záleží, nic tu sob ani erbóm

svým a potomkóm budúcím práva, panství ani

vlastenství nezachovávaje, tak jakž sem to zboži

a ddictví požívala </ to sem všecko smnila, ku

pravému jmní, držení a užívaní ve dsky zemské

vkládám a vpisuji, a jestliže by to zboží svrchu

psané na všem nebo na díle mn a budúcím po

tomkóm neb komu jinému kde ve dekách svdi
lo a zapsáno bylo, to tímto vkladem moím a

v nive obracím.

Vklad dvoru v kišicích.

13. Václav, dvoák išický, i na miste Martina,

Jana a Kateiny, sirotkuo po nebožtíku Jiíkovi,

bratru mém") zUOStalých,') mladších vlastních (/

nedílných, 1 s potomky svými Jindichovi a Vol

dichovi Jankovským z Vlašim, bratím vlast

ním, a erbóm jejich dvuor svuoj v Ryšicích i s tím

se vším, což sme tu jmli a což k tomu dvoru

náleží a pedkové naši i já na míst strajcuo

svých a tetky od starodávna užívali, s rolí oranú

i neoranú, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi,

s lesy. s háji, s vrbinami, s chrastinami, s kovi-

nami. s lovy, s hony, s ižbami, s ekami, s behy,

s rybníky, s rybnišemi. s potoky, s vodami te-

kutými i netekutými, se vším plným právem a

píslušenstvím, tak jakž ten dvuor svrchupsanj

v svých mezech a hranicích od starodávna záleží

a vymen jest, nic tu sob i na míst sirotkuo

svrchupsaných, po bratru mém Jiíkovi pozuosta-

lých, ani budoucím našim potomkóm práva ani

kterého vlastenství na tom nepozuostavujic ani

zachovávajíc, ve dsky vkládám a vpisuji ku pra-

vému jejich ddictví a ddinému držení a uží-

vaní.

L,14. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána IMVCLVIIII°, pi asu svatého Jana, kti-

tele božího [26. ervna 1559], v mst Brn
držán jest soud zemský skrze urozené pány, pana

Zdenka z Valdštajna na Brtnici, hajtmana, pana

Zachariáše z Hradce na Teli, najvyšího komor-

níka, pana Václava Berky z Dube, z Lipého a na

Štemberce. najvyšího sudího markrabství morav-

ského, a urozeného vládyku Matyáše z Hartun-

kova a na echách, najvyšího písaství téhož

markrabství místo držící; na kterémž jsou sedli:

duostojný u Bohu otec a pán Marek, biskup olo-

múcký, a urození páni, pan Pertuolt z Lipého na

Krumlov, najvyší maršálek království eského,

\.5

f.5v.

*) Tak v orig. místo tak jakž.

*) Toto a další slovo tak v originále.

3) Zaniklá ves Bohdamcc, u Brodcá.

*) s opraveno touž rukou asi ze z.

s
) na opraveno touž rukou z po.

e
) V orig. mému.

7
) ých opraveno touž rukou z ém.
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pan Sazema Zajíma z Kunstátu na Jevišovicích,

pan Václav Krají z Krajku na Uhericích, pan

Jindich Mezeícký z Lomnice na Jemnici, pan

Adam Volf Krají z Krajku na Jaroslavicích,

pan Albrecht ernohorský z Boskovic na Buo-
vicích, pan Jetich z Kunovic na Brod Uher-

ském, pan Jan z Kounic na Slavkov, pan Frid-

rych Beznický z Náchoda na Dunajovicích, a

z vládyk : Prokop Podstacký z Prusinovic na

Bouzov, Jan Kropá z Nevdomí na Hranicích,

Jan Zdánský z Zástizl na Buchlov, Jan Zahrá-

decký z Zahrádek na erveném Hrádku a Adam
Hrubický z achtína a na Budkov.

f. 6 Vklad hradu Veveí.

15. Pertuolt z Lipého, najvyší maršálek králov-

ství eského a JMti krále eského komorník, i na

míst eka z Lipcho, krále eského JMti mund-
šenka, bratra svého vlastního nedílného, i [s]

1

) svý-

mi erby Albrechtozi ernohorskému z Boskovic a

Janovi Šemberovi ernohorskému z Boskovic,

bratru jeho, i erbóm jejich své vlastní a ddiné
zboží, totižto hrad Veveí, msteko Veverskú

Bytžšku s mlejnem, s pivovarem novým pan-

ským, ves Sentice s pustým tvrziskem „ ves Chu-

ice, ves Jinaovice, ves Rozdrojovice, ves Malé

Knihniky, ves Bystrc s kostelním podacím, ve

vsi Žebtín šest lovku s kostelním podacím,

ves pustu Hlinku, ves Moravské Knihnice i s ko-

stelním podacím, ten svrchupsaný hrad, msteko
i vsi s dvory, s zahradami, s šepnicemi, s rolí

oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými,

s platy, s poplatky, s inžemi, s kuory, s vajci,

s ospy, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s e-
kami, s potoky, s vodami tekutými i netekutými,

s jezery, s rybníky, s rybnišemi, s behy, s stavy,

s mlýny, s mlýnišemi stavenými i s pustými,

s horami, s lesy, s háji, s chrastinami, s kravina-

mi, s pahrbky, s doly, s dolinami, s hony, s s lovy,

s lovišemi i s ižbami, se všemi svobodami k to-

mu hradu Veveí a zboží svrchupsanému píslu-

šejícími, s mezemi, s hranicemi, tak jakž to zboží

svrchupsané všecko i každé obzvláštn v svých

mezech od starodávna leží a vymezeno jest, i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

nic tu sob, erbóm a budúcím potomkóm našim
práva, panství ani kterého vlastenství nepozuo-

stavujíce ani zachovávajíce, tak jakž sem sám týž

hrad a zboží držel a užíval, — než sedmdesáte pt
kop groši ežských, kteréž se z toho statku vever-

ského urozeným vládykám Volfovi Krokvicarovi

z Nové Vsi a na Píseném a nápadníkm nebož-

tíka Házle, též z Xové Vsi, každý rok vydávají,

ten plat na tom statku veverskm budoucn zuo-

stati má a kupitelé naši i s erby a budúcími svý-

mi potomky, držitelé hradu a statku vevers]

tch sedmdesáte pt kop groši svrchupsaných

z toho statku veverského každý rok vydávati a

spravovati mají— také sem pnul, ti a prodávám na

kláštee oslovanském, na kláštee rajhradskejm,

na kláštee tišovském a na všech dole psaných:

na vsi Nmeckých Knihnikách, na vsi Ostrova-

icích, na vsi Domašov, na vsi Hluboké, na vsi

Hvozdci, na vsi Ejvanovicích, na vsi Komín, na

vsi Drásov, na vsi Uežin. na vsi Svatoslavech,

na vsi Hradanech, na lidech v Žebtín, /

panna abatyše Králové kláštera
2

) drží, na nkte-

rých platy penžité a ospy a na nkterých roboty,

a to všecko, což od starodávna z tch svrchupsa-

ných klášteruo a vsí svrchupsaných k hradu Ve-

veí placeno a inno jest, i to všecko, což se koli

v tomto listu nahoe i duole píše, ku pravému
ddictví, jmní, držení a ddinému užívaní, svo-

bodné a žádnému nezávadné, ve dsky zemské

vkládám a vpisuji, a kdež by to jisté zboží mn,
bratru mému a erbóm našim ve dskách svdilo,

to tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad vsi ížova. f.6v.

16. Jan Smilauer, mšeníu msta Jihlavy,

i s svými ddici a budúcími potomky purgmistru

a rad i vší obci msta Jihlavy, nynjším i budou-

cím, své vlastní zboží a ddieství. totižto ves í-
žov i s dvorem poplužním, ves Malú Cerekviku,

ves Popice, s lidmi platnými i neplatnými, s rolí

oranú i neoranú, s lukami, s pastvami, s pastvi-

šemi, s potoky, s vodami tekutými i netekutými,

s mlýny, s mlýnišemi, s rybníky, s rybnišemi.

s platy, poplatky, s lesy, s horami, s doly, s háji,

s chrastinami, s lovy, s hony. s ižbami, s meze-

mi, s hranicemi, s robotami, s užitky a požitky i

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím i zvuolí, jakž to zboží svrchupsané od sta-

rodávna v svých mezech a hranicích i každé

zvlášt záleží a soua
) vymezena, nic sob tu, d-

dicem i budúcím potomkóm svým práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavujíc, tak jakž

jest to nebožtík Petr Smillauer, otec muoj vlastní,

držel a požíval, to všecko svrchu doteným purg-

mistru a rad i vší obci msta Jihlavy, nynjším
i jich budoucím potomkóm, ve dsky zemské z-klá-

dám a vpisuji ku pravému jich jmní, držení a

ddinému užívaní, svobodné a nezávadné, a

jestliže by to zboží nadepsané mn aneb komu ji-

nému ve dskách svdilo, toho se všeho odíkám
a tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad tvrze a vsi Žerotic.

17. Sazima Zajíma z Kunstátu, Zykmund
Prakšic") z Zástiz/lj, Václav Tavíkovský z Ta-

víkovic, i na míst jiných rukojmí, kteí sou spolu

') Nebo pedložka

-) Na Starém Brní

splynula s následujícím s.
;1

) Toto a další slovo tak z> originále

4
) Tak v orig. místo Praksický.



*88 1550 XXVII I

f.?

> námi lká Hanui> Vyklštatu,

erbuo1
) a potomk jeho, ponvad jest jej Pán

Buoh smrti - tohoto svta pojíti ráil, Frydrycho-

ému s (N)áchoda, erbóm a budoucím

potomkóm jehovlastni zboží a ddictví doteného

Hanu- Nyklštatu, erbóm1
) jeho, I

. s kostelním podacím v Zeroticích,

dvuor ím, - loukami, s zahradami,

s chmelnicemi, s štpnicemi, s pivovarem, 5 sla

dovni,i>« Bohunice s mlejnetn, nade vsi Bohunici

dvuor pustý ve vsi Tvoehrási

ikovicich, jedno-

vinohradu v kyjovské hoe,

: vinný v tejš hoe, k Žeroticim nálešicí,

gruntech lešicí, tu svrchupsanú tvrz a vsi

s dvory, s desátky, s rolí oranú 1 neoranú, - lidmi

platnými i neplatnými, s robotami, s platy, s po-

platky s vinnými i penžitými, s inžemi, s kuo

ry, s vajci, - ospy, s loukami, pastvami, s pastvi-

šemi, s ekami, s potoky, s vodami tekúcími 1

netekúcími, s jezery, s rybníky, s rybnišemi,

s behy, s stavy, s mlýny, s mlýnišemi stavený-

mi i pustými, s horami, s lesy, s háji, s luhy,

s vrbinami, s chrastinami, s kovinami, s pahrb-

ky, s doly, s dolinami, s lovy, - hony, s lovišemi,

s ižbami. se všemi svobodami k tej tvrzi Žeroti-

cim a zboží svrchupsanému píslušejícímfi],

s mezemi, s hranicemi, tak jakž to zboží svrchu-

psané všecko i každé obzvláštn v svých mezech

od starodávna leží a vymezeno jest, se vším pl-

ným právem, panstvím a píslušenstvím, nic tu

sob na tom zboží, erbóm ani budúcím potom-

km Hanuše Pozora /. Nyklštatu práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavujíce ani za-

chovávajíce, tak jakž jest již psaný Hanuš Po-

zor sám touž tvrz a zboží držel a užíval,
|
to

všecko ve dsky zemské vkládáme a vpisujeme ku

pravému ddictví, svobodné a žádnému nezávad-

né, k jich jmní, držení a ddinému požívaní, a

kdež by jemu, Hanušovi Pozorovi, jeho erbóm

neb Ann z Zástisl, manželce jeho. to již jmeno-

vané zboží ve dskách svdilo a zapsáno bylo. to

tímto vkladem moíme a v nive obracujeme.

Vklad msteka Mína. 4

)

18. Jan starší Stráneky z Stránce i s svými

erby Janovi a Rafaelovi, bratím vlastním Chrou-

stenským z Malovar a z Chroustenic. a erb(')m

jich své vlastní zboží a ddictví, žádnému nezá-

vadné, totižto msteko Mín s kostelním poda-

cím, ves Blízkov s rychtou zákupní, s desátkem

obilným vytejkaným jarým i ozimým, ves Dd-
kov s rychtu zákupní. s desátkem obilným ja-

rým i ozimým, ves Milíkov - desátkem obilným

vytýkaným jarým i ozimým, ves erné s rychtu

zákupní a s desátkem obilným vytýkaným jarým

1 ozimým, ves Jersin s rychtu zákupní, 5 desál

kem obilným vytýkaným jarým i ozimým, ves

Stáje, ves ehoov s rychtu zákupní, <s desál

kem obilným vytýkaným jarým i ozimým,>*) ves

Medicko s desátkem obilným vytýkaným jarým

1 ozimým, ves Chlumek s desátkem obilným vy-

týkaným jarým 1 ozimým, ves Jamné s rychtou

zákupní, ves '/.ho Z[h]ousetina s rychtu zákupní a

- kostelním podacím, ves Rybné s rychtou zákup-

ní, ves Svtla, pustá, u Chlumku, item s many a

-všelijaká povinnosti, kteráž na nich podlé listu a

nadáni pana Vratislava s Pernštajna spravedliv

1 e, k emuž tiš manové duole psa-

ní vajsady a spravedlnosti mají, pi tom aby v ce-

losti šachováni byli: s jedním manem v Jamném,

s jedním manem ~v Stáji, s jedním man, 111 -v Me
íku s desátkem, 1 od lovka jeho, obilným vytj

kaným jarým 1 ozimým, -v jedním manem v er-

ném s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozi-

mým, ; se všemi dvoáky platnými i neplatnými,

se všelijakými povinnostmi, kteréž na nich spra-

vedliv povinné jsou a v statku v tomto nahoe

psaném usedlí sou, s platy i se všemi všelijakými

oužitky a požitky, kteréž lidé z naped psaného

msteka a vsí na tom panství spravedliv po-

vinni sou, i se všemi lidmi platnými i neplatnými,

s usedlými i neusedlými, s rolí oranú i neoranú,

s platy, poplatky, s Inkami, s pastvami, s pas-

tvišemi, s rybníky, s rybnišemi, s mlejny, s mlý-

nišemi, s kopaninami, s klueninami, s ovsem po-

lesním, s platem od manuov za vinné fry, s sle-

picemi, s vajci, s robotami, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s dolinami, s lovy, s hony, s ekami,

s potoky, s vodami tekutými i netekutými, s iž-

bami. s mezemi, s hranicemi i se všemi všelija-

kými užitky a požitky, v kterých se vcech koli

jmenovati mohu, se vším a všelijakým k tomu

statku píslušenstvím, tak jakž to zboží již jme-

nované od starodávna v svých mezech a hrani-

cích vymeno jest a záleží, tak jakž sem toho

sám v držení a užívaní ddin byl, nic tu toho

na tom zboží sob ani erbóm a budúcím potom-

kuo[m] svým práva, panství ani žádného vlasten-

ství nepozstavujíc ani zachovávajíc, než to

všecko vkládám a vpisuji ku pravému jmní a

ddinému požívaní.

Vklad vsi Vznice. f.7v.

19. Jan starší Stráneky z Stranec i s svými

erbv Janovi Zahrádeckému " Zahrádek a erbóm

jeho své vlastní zboží a ddictví, žádnému nezá-

vadné, totiž ves Vznici Bahennou s platy, po-

') Toto a dv další sloz-a tak

toniky.

=
) Tak v orig. m

orig. místo erby a po- 3
) Toto a další slo7'o touš rukou nad ádkem.
4
) Za M jest petržená slabika ste.

'•>) Na okraji Zachariáš z Hradce.
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plátky, s slepicemi, s vajci, s robotami, s rybníky,

s rybnišemi, s mlýnišemi, s lesy, s háji. s chra-

stinami, s lukami, s rolí oranú i neoranú, s pas-

tvami, s pastvišemi. s mezemi, s hranicemi.

s lidmi osedlými i neosedlými, se vším a všeli-

jakým píslušenstvím, tak jakž to zboží již jme-

nované od starodávna v svých mezech a hrani-

cích záleží a vymezeno jest, tak jakž sem sám

toho v držení a užívaní byl, nic tu sob na tom

zboží ani erbóm a budúcím potomkóm svým prá-

va, panství ani žádného vlastenství nepozuosta-

vujíc ani zachovávajíc, než to všecko ve deky

zemské vkládám a vpisuji k jich pravému jmní,

držení a ddinému požívaní.

Vklad tvrze a vsi Oleksovic.

20. Jindich Doupovec z Doupova i s svými

erby Vilímovi Kusému z Mukodél a erbóm jeho

své vlastní zboží a ddictví, svobodné a nižádné-

mu nezávadné, totižto ves Oleksovicc s lidmi plat-

nými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú, s mlaj-

nem mouným, s stupami, s valchovní v témž

mlejnu, s šlajíernami a všelijakými k témuž mlaj-

nu píslušenstvími, poplatky a všelijakými požit-

ky, s rybníkem, s rybnišemi, s haltéi, s ekou.

s potoky, s vodami tekutými i netekutými. s háji,

s chrastinami, s hony, s ižbami ptaími i s ji-

ným se vším píslušenstvím, což k tej tvrzi a vsi

svrchupsaným. osedlým a pustým, od starodávna

píslušelo a nyní písluší, s mezemi, s hranicemi,

tak jakž tu tvrz a ves. osedlé i pusté, sám sem

držel a toho požíval, nic sob tu ani erbóm svým

na tom zboží práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozuostavujíc ani zachovávajíc, než to

všecko ve dsky zemský vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich jmní, držení a ddinému požívaní.

Vklad vna Johance purghrabince.

21. Václav Krají z Krajku Johance, purkhra-

bince z Donína, manželce své, na svém vlastním

zboží a ddieství. na z'si Mladoúovicích, vna je-

jího pl druhého tisíce a nad vno jeden tisíc

zlatých ve deky zemské vkládám a vpisuji a toho

vna i nad vno píjemím se iním vším statkem

svým, kterýž mám neb jmíti budu.

22. Albrecht Krají z Krajku Mandalen z Ve-
sovic, manželce své, na svém vlastním zboží a d-
dictví, na vsi Tebticích. na vsi Vesci, na vsi

Manešovicích, se vším jejich píslušenstvím, vna
jejího jeden tisíc kop groši eských a nad vno
též IM kop gr. eských ve dsky zemské vkládám

a vpisuji a toho vna i nad vno píjemím se i-

nim vším statkem svým. kterýž mám nebo jmíti

budu.

Mežován a na okraji Ludvík Mezeícky z Lomnice

na míst Albretha') z Boskovic

23. Jan llodiclcý z Hodic .lun z Podolí, man
želce své, na svém vlastním a ddiném zboží, na

tvrzi a lidech svých, kteréž ve vsi Rudolci mám.
ku pravému jejímu vinnému právu puol tetího

sta zlatých a nad vno pul druhého sta zlatých,

vše jeden zl. po XXX gr. a I gr. po VII d. bílých

poítajíc, ve deky zemské vkládáni a vpisuji a pí-

jemím toho vna i nad vno sám se iním vším

statkem svým, kterýž mám aneb ješe jmíti budu.

L2-1. Léta od narození Syna Božího Krista f.8

Pána IMVLX", pi asu druhé nedle v pust

fn. bezna 1360] v mst Brn držán jest soud

zemský skrze urozené pány, pana Pertolta z Li-

pého na Krumlov, najvyšího maršálka králov-

ství eského, místo držícího pana Zdenka z Vald-

štajna na Brtnici, hajtmana, pana Zacharyáše

z Hradce na Teli, najvyšího komorníka, pana

Václava Berky z Dube, z Lipého, na Štemberce,2

)

najvyšího sudího markrabství moravského, a uro-

zeného vládyku Matyáše z Hartunkova na e-
chách, najvyšího písaství téhož markrabství

místo držící; na kterémž sou sedli: duostojný u

Bože otec a pán Marek, biskup olomúcký, a uro-

zení páni, pan Václav Krají z Krajku etc, pan

Sezama 3
) Zajíma z Kunstátu na Jevišovicích,

pan Zdenk Bítovský z Lichtnburka na Hostinu,

pan Volf Adam Krají z Krajku na Jaroslavi-

cích. pan Jindich Mezeícky z Lomnice na Jem-

nici, pan Volt Dytrych, hrab z Hardeku a

z Klacka etc, na Letovicích, pan Albrecht erno-

horský z Boskovic na Buovicích, pan Jan starší

z Žerotína na Hrušovanech, pan Jetich z Kuno-

vic na Ostroze, pan Jan z Kounic na Slavkov,

pan Frydrych Beznický z Xáchoda na Dunajo-

vicích, a z vládyk: Pemek z Víková na Pru-

sinovicích, podkomoí, Prokop Podstacký z Pru-

sinovic na Bonzov, Jan Kropá z Xevdomí
na Hranicích. Jan Ždánský z Zástizl na Buch-

lov, Jan Zahrádecký z Zahrádek na erveném

Hrádku a Adam Hrubický z achtína na Bud-

kov.
Vklad vna Elšce z Lichtmburka.

25. Burjan Osovský z Doubravice Elšce

z Lichtnburka, manželce své. na svém vlastním a

ddiném zboží, žádnému nezávadném, totižto

na msteku Kamenici s jejím píslušenstvím, ku

pravému jejímu vnumu právu jeden tisíc zla-

tých na minci dobré, v tejto zemi obecn berné,

za jeden zlatý titceti gr. a za gr. VII d. bílých

poítajíc, ve dsky zemské vkládám a vpisuji a

píjemím toho vna sám se iním vším statkem

svým. kterýž jmám neb ješe jmíti budu.

1
) Tak v orig. a za tím nepetržené slovo z •: petržené

slovo Lomnice.

2
) Šte opraveno touš rukou z kru.

5
) Tak v originále.
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f.Sv. Vklad hradu pustého Ki
2h. rby svými / 'ratir

1 erbóm jeho a budúcím po-

tomkóm ddictví své vlastní a ddiné,

ávadné, totižto hrad pustj Kiža-

anov s kostelním podacím,

ves Pikarejs,
1
) ves Kundra-

mé, ve vsi Radimérich,

:: Libochovú, ves Hor-

ní LU ad pusty Strážek, msteko Strá-

elnim podacím, tvrz pustu Radkov, ves

Radko:, ves Jentniki s pustou /rr-í. ves íaktt-

s Nmecký Bor - kostelním podacím,

s Medlánky, blíž Brna ležící, s vi-

nohrady, ves pustu Starý Roustnírov, ves Mora-

pustou a dvorem i í desátkem vytýká

ným se vsi Kozlova, kteráž k Mezeíí náleží,

s lidmi platnými i neplatnými, s rolí oranú i ne-

oranú, s robotami spravedlivými, s platy, poplat-

ky, s ospy obilnými, s slepicemi, s vajci, s Inkami.

- pastvami, s pastvišemi, s rybníky, - rybniše-

mi. s mlajny. s mlýnišemi, s vodami, s ekami,

s potoky tekutými i netekutými. s horami, s lesy.

s háji, s chrastinami, s dolinami, s hony. s lovy,

s ižbami, s mezemi, s hranicemi i se všemi a vše-

lijakými oužitky a duochody. v kterých se koli

vcech jmenují a shledány bejti mohou, se vším

a všelijakým k tm hradóm a tvrzím pustým a

mstekám a všem píslušenstvím, tak jakž to

zboží již jmenované od starodávna v svých me-

zích a hranicích záleží a vymezeno jest, a tak,

jakž sem to sám držel a užíval, nic sob tu na

tom zboží ani erbóm svým a budúcím potomkóm
práva, panství ani žádného vlastenství nepozuo-

-tavujíc ani zachovávajíc, než to všecko ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jm-
ní, držení a ddinému požívaní, a kdež by mn
to jisté zboží ve dekách svdilo, to tímto vkla-

dem moím a v nive obracuji.

Vklad ve vsi Bítovicích. 2

)

27. Zykmund Helt z Kementu, císae ímského

JMti rada a místokanclé království eského, i

- svými erbv Zdekovi z Valdštajna, hajtmanu

markrabství moravského, a erbóm jeho ve vsi Bí-

tovicích mlejn a jednoho lovka, grunty své

vlastní ddiné a nižádnému nezávadné, s rolí

oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými,

usedlými i neusedlými, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s ekou, s vodami tekutými i ne-

tekutými. s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami,

s doly, s dolinami, s pahrbky, s lovy, s hony,

s mezemi, s hranicemi i se všemi oužitky a po-

žitky, jakejmi by se koli jmény jmenovati mohly,

se vším plným právem, panství,
3

) píslušenstvím,

tak jakž sem to sám držel a toho požíval, nic tu

sob, erbóm ani budúcím potomkóm svým práva

.1 panství ani kterého vlastenství nezachovávajíc

.1 nepozuostavujíc, než to všecko ve deky zemské

vkládám a \p]suji ku pravému ddictví, jmní.

a požívaní, a kdež by nu a erbóm mým to

jisté zlm/i ve dskách prvé svdilo, to tímto vkla-

dem moím a v nive obracuji.

Potvrzení císae JMti smlouvy o ves pustu f.9

Potvorovice.*)

28. M\ Ferdynand, z boží milosti volený ím-
skj císa, po všecky asy rozmnoží |te |1 íše a uher-

ský, eský, dalmacký etc. král. infant v Hyšpaný,

arcikníže rakouské a markrabie moravské, lucem-

burské a slezské kníže a lužický markrabie etc,

oznamujeme tímto listem všem, že sme ponížen

prošeni od velebného Jana, opata kláštera vele-

hradského, a konventu jeho a slovutného Arkle-

ba z Víková na ejkovicích, vrných našich mi-

lých, abychom jim smlouvy dole psané, kteráž

jest mezi nimi skrze statené Pemka z Víková
na Prusinovicích, podkomoího našeho markrab-

ství moravského, Jana Zdánského z Zástizl na

Buchlov a Závise z Víková na Polchradicích,

vrné naše milé, udlána, milostiv potvrditi a

k tomu povolení naše dáti ráili, kterážto smlou-

va slovo od slova takto v sob zní:

Léta Pán tisícého ptistého padesátého devá-

tého, v sobotu po ochtábu svatých Ti králi

1 14. ledna 1559] na kláštee Velehrad námi,

Pemkem z Víková, podkomoím markrabství

moravského, Janem Zdánským z Zástizl a na

Buchlov, Závisí z Víková na Polchradicích

,

stala se smlouva dobrovolná, celá a dokonalá mezi

velebným knzem, panem Janem, opatem kláštera

velehradského, a konventem jeho s jedné a uro-

zeným vládykú, panem Janem Dtochem z Víko-
vá a nu ejkovicích, i na míst Arkleba z Víko-

vá, bratra jeho vlastního nedílného, s strany

druhé, a to taková: Jakož svrchupsaní bratí

z Víková ves pustu Potvorovice, k klášteru Ve-

lehradu píslušející, v summ dvú stech zlatých

uherských na zlat po pedcích svých, paních a

držitelích ejkovských, od nkdy knze Mikuláše,

opata kláštera velehradského, a konventu jeho,

jakž v zápise s potvrzením slavme pamti JMti

krále Vladislava etc, kterýžto všecko šíe v sob
obsahují, drží, a knzi opatovi ani konventu jeho

z tej vsi pusté žádní oužitkové nešli ani na tej vsi

jim zapsáni byli, kdež my, svrchupsaní smlouví,

pro lepší a užitenjší téhož kláštera k tomu sme

bratí svrchupsané z Víková pivedli, že sou od

*) z opraveno tou: rukou z cz.

-) !' orig. Lítovicích.

3) Tak v originále.

«) vo touž rukou nad ádkrm.
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sebe a od erbuov i budoucích svých, pánuov a

držiteluov ejkovic, od tej sutnmy dvou set zla-

tých uherských, na tej vsi pusté jim zapsaných,

pustili a mn podkomoímu ty zápisy a listy i

s potvrzením krále Vladislava JMti slavné pam-
ti vydali, a k tomu každého ruku knzi opatu a

konventu kláštera velehradského, nynjším i bu-

dúcím, vosm kop groši eských, za každú kopu

šedesáte gr. a za gr. sedm penz bílých touc,

platu stálého, a to rozdíln, na svatý Jií najprvé

píší tyi kopy groši a hned potom na svatý

Václav píší též tyi kopy gr., na klášter Vele-

hrad nákladem svým posílati, a to každý rok na

ty asy budoucí páni a držitelé zámku a msteka
ejkovic dávati povinni sou a budou. A knz
opat svrchupsaný i s konventem svým, znajíc

v tom toho kláštera lepší takového platu jim na

asy budoucí vydávaní a vidouc, že tej pustej vsi

pro nepíležitost a dalekost kláštera vosaditi ani

lépe užiti nemohou, k tomu sou svolili a ten plat

nahoe dotený k klášteru ddin pijali a jme-

novánu ves pustu Potvorovice, jakž v svých me-

zech a hranicích od staradávna záleží, nic tu ne-

vymieujíc ani sob co k klášteru pozstavujíc,

jim. bratím z Víková, erbóm a budúcím potom-

kóm jich, pánuom a držitelóm zámku a msteka
ejkovic, ddin od sebe, opata a konventu

f.9v. kláštera velehradského,
\

nynjších i budoucích, a

konventu jejich sou pustili a poušejí k jejich jm-
ní, držení a ddinému požívaní, a podlé tejto

naší smlouvy se k sob obapoln kesansky za-

chovati na asy budoucí a ob stran pi císai

JMti, pánu našem najmilostivjším, o
1

) to, aby

k tejto smlouv milostiv povoliti a listem pod

majestátem svým císaským potvrditi a ve deky

zemské v Brn vložiti a vepsati poruiti ráil,

jednati mají, a jakž takové milostivé potvrzení

od JMCské zjednáno a dáno bude. ti listové a

zápisové nahoe dotení, mn podkomoímu vyda-

ní, žádné moci více jmíti nemají. Toho pro pa-

mt budoucí každé stran jedna smlouva na par-

gamen [s] peetmi našimi pivšenými dána

jest. Stalo se léta a dne jako nahoe.

K jejichžto pokorné prosb naklonni souce a

znaje na tom dobré klášterské bej ti, s dobrým

rozmyslem, naším jistým vdomím, mocí králov-

skú v echách a jakožto markrabie moravský a

s rad vrných našich milých svrchu dotené

smlouvy ve všem jejím znní, položení, v punktích.

v klauzulech a artvkulích snie milostiv schváliti,

obnoviti a potvrditi ráili a tímto listem mocné

potvrzujem, chtíce tomu konen, aby týž opat

kláštera velehradského i s konventem svým a Jan

Dtoch jmenovaný z Víková, erbové, potomci a

budoucí jich pi tej smlouv a tomto milostivém

potvrzení našem od nás, ddicuo našich, bi

cích králuov eských a markrabí moravských, i

jiných všech lidí všelijaké pekážky nyní i na bu-

dúcí asy bez perušení zachováni byli pod uva-

rováním hnvu a nemilosti naší císaské, ddí-

cuov a budúcích našich, králuov eských a mar-

krabí moravských, pikazujíce2

) pi tom najvvší

mu komorníku a sudímu desk zemských již dote-

ného markrabství moravského, nynjším i budú-

cím, vrným našim milým, když koli za to od

téhož opata neb konventu jeho a jmenovaného

Jana Dtocha z Víková požádáni budete, abyste

tuto smlouvu i s tímto listem a milostivým potvr-

zením naším do desk zemských téhož markrab-

ství moravského podlé poádku vložiti a vepsati

dali beze všeho zmatku a všelijaké odpornosti.

Tomu na svdomí peet naši císaská k tomuto >

listu pivsiti sme rozkázali. Dán v Vídni v ste-

du den svatého Františka [4. íjna 1559], léta bo-

žího tisícého ptistého padesátého devátého a

království našich ímského devtmescítméi

jiných XXXIII .

Ferdinandus.

Joachym de Xowadomo, supremus

regni Bohemie cancellarius, subseripsit.

Poslové tohoto listu ke dskám dáni sou od pa-

na hajtmana pan Zdenk Bítovský z Lichtnbur-

ka, pan Zykmund Helt z Kementu, císae JMti

rada a místokanclé království eského.

Vklad pustého hradu Lamberku. f. 10

29. Bohunka z Lipého i s svými erby Pertoltovi

z Lipého, najvyšímu maršálku království eské-

ho, a erbóm jeho své vlastní zboží a ddictví,

totiž hrad pustý Lamberk, tvrz svá Bezník a ve

vsi Bezníku a v Kuroslepích, což sem tu mla a

mn náleželo, a tetinu kostelního podání tu

v Bezníku, tak jakž sem to od Václava Hodie-

kého koupila, tvrz a ves Hrubice s dvorem, tvrz

a ves Biskupice s dvorem, s lidmi platnými i ne-

platnými, s mlajny, s rolími poplužnými, s ryb-

níky, s rybnišemi i s tejní rybníkem pod ryb-

níkem Dokovským za Dolními Dubuany, s jed-

ním haltéem pod týmž rybníkem, s ekami.

s behy, s pivovarem i se mlejnem u Hrubic,

s platy a všelijakými poplatky, s robotami spra-

vedlivými, s horami, s doly, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s kovinami, s vinohrady, s desátky vin-

nými na tom statku, s lovy, s hony, s ižbami, a

tak s tím se vším plným právem, panstvím a pí-

slušenstvím, jakž ta zboží svrchupsaná od staro-

dávna v svých mezech a hranicích vymezena a

každé zvláše záleží, nic sob tu, erbóm ani budú-

cím potomkóm svejm práva, panství ani kterého

vlastenství nezachovávaje, tak jakž sem to sama

držela a užívala, ve deky zemské vkládám a vpi-

') Opraveno touž rukou c a.
2
) e opraveno touž rukou : i.
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suji ku pravému jich jmní, drženi a ddinému
mn to jisté boží ve dekách

. !,.. to tímto vkladem moím a

\ 1 uji.

Vklad t\ (slavíky.

-,11. hajtman markrabstvi

otkuov, po nebožtíkovi

ostalých, s ji-

,1 nauenifm] pánuov

lobn sirotší Zykmundovi

fMti rad a místo-

kancléi ki ého, erbóm jeho

tkuov vlastaí ddiné, svobodné, nižád-

nému nezávadné, ti i Oslavicku

irem, poplužím 1 s mlejnem pustým, pi

. ves Kosové, ve vsi l h

sedem lovka a osmého mlynáe, ve vsi Chep-

tu tm sirotkóm náleželo, a ve vsi Ka-

menném jednoho lovka, dvuor pustj v Bene-

na pedhradt meseíckém, s lidmi

usedlými i neusedlými, platnými 1 neplatnými,

s rybníky, s rybnišemi, s potoky, s ekami,

dami tekutými i netekutými, s horami,

- lesy, - háji, s chrastinami, s pahrbky, s hony,

- lovy, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastva-

mi, s pastvišemi, s kury, s vajci, s ospy z Chep-

vho vycházejícími, s platy.

zemi, s mezemi, hranicemi 1 se všemi a všelikej-

mi oužitky a požitky, jakýmiž by se koli jmény

jmenovati mohly, se vším plným, celým a doko-

nalým právem, panstvím a píslušenstvím, což

k tej tvrzi a jmenovaným všem od staradávna

v svých mezech a hranicích náleželo a 1

jakž sem já. svrchupsaný hajtman. na míst tch

nov toho v držení a užívaní byl. v niem
žádného panství ani kterého vlastenství nadepsa-

ným sirotkóm. erbóm i budúcím potomkem je-

jich na tom panství nevymienujíc, nepozastavujíc

ani zachovávajíc, než to všecko :•<• deky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému ddictví, jmní,

držení a ddinému užívaní, a kdež by tm sirot-

kóm to zboží ve dekách zemských svdilo, to

tímto vkladem všecko moím a v nive obracuji.

.iOv. Vklad Morkvek.

31. Pertolt z Lipého, najvyší maršálek králov-

ství eského a JMti krále Maximiliána etc. ko-

morník, i s svými erby ekovi z Lipého, krále

Maximiliána JMti šenku. bratru svému milému,

a erbóm jeho své vlastní zboží a ddictví, totiž

vú vlastní a ddinú Morkuovky s lidmi

platnými i neplatnými, s rolí oranú i neoranú.

s lukami, s rybníky, s rybnišemi. s ekami.

s behy, s vodami tekutými i netekutými, s lesy,

s háji. s platy a všelijakými poplatky a robotami

spravedlivými, s horami, s doly, s chrastinami,

kovinami. na tom statku s lovy. s liony, s ižba-

mi, a tak s tím se vším plným právem, panstvím

a píslušenstvím, joki to /boží svrchupsané 0,1

ivna \ sich mezech a hranicích vymezeno a

mn nu díl muoj se dostalo, nic sob tu. erbóm

.mi budúcím potomkóm svým práva, panství ani

kterého vlastenství nezachovávaje, tak jakž -cm

to -.'nu držel a užíval, než to všecko ve deky

zemské vkládám ku pravému jich jmní, drženi

a ddinému požívaní, .1 jestli e b) mn to jisté

e dekách svtilo, to tímto vkladem mo
ím a v nive obracuji.

Vklad pustéhi 1 ni adu Lamberku.
"í2. /',•»•/()// z Lipého, najvyší maršálek králov

-t\i eského a JMti krále Maximiliána etc. ko-

morník. 1 s svými erbj Voldichovi z Lomnice a

erbóm jeho -\é vlastní zboží a ddictví, totiž

hrad pust) Lamberk, tvrz svú Bezník o ve vsi

Bezníku 1/ Kuroslepích, co/ -cm tu ml a mu
náleželo, a tetinu kostelního podacího v Bez-

níku, tak jaks sem to od paní Bohunky z Lipého.

sestry své, koupil, s lidmi platnými i neplatnými,

- rolí oranú 1 neoranú, - lukami, - rybníky, s ryb

nišemi, s ekami, s behy, s vodami tekutými i

netekutými, s lesy, s háji. > platy 1 všelijakými

poplatky, - robotami spravedlivými, s horami.

- doly, s lesy, - chrastinami, s kovinami, na tom

statku s hony, s lovy. - ižbami, a tak s tím se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

jakž táž zboží svrchupsaná od starodávna v svých

mezech a hranicích vymezena a každé zvlášt zá-

leží, nic sob tu, erbóm ani budúcím potomkóm

svejm práva, panství ani kterého vlastenství ne-

zachovávaje, tak jakž sem to sám držel a užíval.

ve deky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

jich jmní, držení a ddinému požívaní, a kdež

by mn to jisté zboží ve dskách svdilo, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad vsi Louky.

33. Burjan Osovský c Doubravice i s svými

erby Janovi Zahrádeckému z Zahrádek a erbóm

jeho své vlastní zboží a ddictví, totiž ves Luky

s kostelním podacím, ves Pedbo s rychtou zá-

kupní, ves Votín, ves Kozlov s rychtou zákupní,

- desátkem vytýkaným jarým i ozimým, ves

Studnice, ves pustou Rychýku, ves pustou Sva-

toslav u Luk a s many tmito: jedním manem

v Lukách, s jedním manem v Studnicích, s jed-

ním manem v Kozlov, i všelijakou povinností,

kteráž mn na nich spravedliv náleží, tak jakž

sem toho v držení a užívaní sám byl, s lidmi

usedlými i neusedlými, plat}' i poplatky, s robo-

tami, s rolí oranú i neoranú, s lukami, S kopa- f. 11

ninami, s pastvami, s pastvišemi, s rybníky,

s rybnišemi, s mlejny, s mlýnišemi, s ekami,

s potoky, - behy, s vodami tekutými i netekutý-

mi, s lesy. s háji. s chrastinami, s lovy, s hony.

s ižbami i se všemi jinými užitky a požitky,

kterýmiž by se koli jmény jmenovati mohly, sme-
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zemi, s hranicemi i se vším plným právem, pan-

stvím i všelijakým píslušenstvím, což k tomu

zboží písluší a v svých mezech a hranicích zále-

ží, tak zúplna a v celosti, jakž sem toho sám v dr-

žení a užívaní byl, nic tu sob ani erbóm svým

a budúcím potomkóm žádného práva, panství ani

kterého vlastenství nezachovávaje ani pozastavu-

je, než to všecko, svobodné a nezávadné, vkládám

a vpisuji ve dsky zemské ku pravému ddictví a

panství, k jmní, držení a ddinému užívaní, a

kdež by mi to svrchupsané zboží ve deky zemské

vloženo bylo, tímtovkladem moím a v nic obracuji.

Vklad hradu Vranova.

34. Jií Volf Kra/í z Krajku i s svými erby

Petrovi ertorejskému z ertorej, erbóm a bu-

dúcím potomkóm jeho své vlastní a ddiné zbo-

ží, žádnému nezávadné, totiž zámek Vranov s pi-

vovarem, s sladovní a dvorem poplužným, zá-

mek Hrádek, zámek pustej Simberk, msteko
Vranov s kostelním podacím, msteko Štítary

s kostelním podacím, s ovsem sutým, s desátkem

po dvoe Štítarským obilným vytýkaným jarým i

ozimým, ves }'racovice s desátkem obilným vytý-

kanými jarým i ozimým z pustejch
1

) rolí vracov-

skejch, ves Bekov s kostelním podacím, s pšeni-

cí sutou, s žitem sutajm, s chrachem sutejm, s ov-

sem sutým, msteko Lukov s kostelním podacím,

s pšenicí sutou, s desátkem obilným vytýkaným

jarým i ozimým po pustém, s pivovarem, s sla-

dovní a s dvorem poplužním, ves ížov s desát-

kem obilným vytýkaným jarým i ozimým, ves

Onešov s desátkem obilným vytýkaným jarým i

ozimým ves Pame*) s desátkem obilným vytýka-

ným jarým i ozimým, ves Meseícký Petín s de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým, m-
steko Šafov s kostelním podacím, s majtem,

s desátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým,

tak jakž sem sám užíval, krom tí lánuo rolí,

z kterýchž desátek k fae šafovské náleží, ves

Dolní Petín s kostelním podacím, s majtem. ves

Tezeví s desátkem obilným vytýkaným jarým i

ozimým, ves Lanov s kostelním podacím, s de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým, tak

jak sem ho sám užíval, msteko Satani, ves

pustu Kímov, ves pustu Telice s desátkem obil-

ným vytýkaným jarým i ozimým, ves pustu Epi-

ce, ves pustu Vlkov
y
ves pustou éšky, ves pustu

Milíovice, ves pustu Otoslavice, ves pustu Ná-

ntníky, ves pustu Pravice, ves pustu Jablonné,

ves pustu Pastelce*) s lidmi platnými i neplatný-

mi, s mlýny, s mlýnišemi. s platy, husmi, s slepi-

cemi, s vajci, s sýry platnými, s robotami spra-

vedlivými, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi,

s rolí oranú i neoranú, s zahradami, s epnice

mi,') s chmelnicemi, s rybníky, s rybnišemi,

s horami, s lesy, s háji. š lovy, s ižbami, s eka-
mi, s potoky tekutými i netekutými, s oudolím,

s pahrbky i se všemi oužitky a požitky, který- f.ilv.

miž se jmény koli jmenovati mohou, — na tch
panstvích tak se mi to na díle dostalo — a tak,

jak sem to sám držel a užíval, tak jak to všecko

zboží v svých mezech a hranicích záleželo a zá-

leží a vymezeno jest, se vším plným právem

píslušenstvím, nic sob tu ani erbóm svým a po-

tomkóm na tch zámcích, mstekách, všech, li-

dech i na tom na všem, což k tomu zboží písluší
,

nepozastavujíc ani zachovávajíc práva a panství

ani kterého vlastenství, než to všecko ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní, a kdež by mne to

jisté zboží ve dskách svdilo a erbóm mým. to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

L,35. Léta od narození Syna Božího Krista f- 12

Pána tisícého ptistého šedesátého, pi asu svaté

Kunhuty [16. záí ijóo*)] v mst Brn držán jest

soud zemský skrze urozené pány, pana Pertuolta

z Lipého na Krumlov [], najvyšiho maršálka

království eského a JMti krále eského etc. ko-

morníka, místo držící pana Zdenka z Valdštajna

na Brtnici, hajtmana, pana Zachariáše z Hradce

na Teli, najvyšiho komorníka, pana Václava

Berky z Dube, z Lipého a na Štemberce, najvyši-

ho sudího markrabství moravského, a urozeného

vládyku Matyáše z Hartunkova na echách, naj-

vyšiho písaství téhož markrabství místo držící: na

kterémž sou sedli: duostojný u Bože otec a pán

Marek, biskup olomúcký, a urození páni. pan Se-

zama") Zajíma z Kunstátu na Jevišovicích, pan

Jindich Mezeícký z Lomnice na Jemnici, pan

Albrecht ernohorský z Boskovic na erné Hoe,
pan Adam Volf Krají z Krajku na Jaroslavi-

cích, pan Volf Dytrich, hrab z Hardeku a z Klad-

ska etc. na Letovicích, pan Jan starší z Žerotína

na Hrušovanech, pan Jetich z Kunovic na Bro-

d Uherském, pan Vilím z Žerotína na Devo-
hosticích, pan Jan z Kounic na Slavkov, pan

Frydrich Beznický z Náchoda na Dunajovicích,

a z vládyk: Prokop Podstacký z Prusinovic na f. 12 v.

Bouzov. Jan Kropá z Nevdomí na Hranicích.

Jan Ždánský z Zástizl na Buchlov, Jan Zahrá-

decký z Zahrádek na erveném Hrádku a Adam
Hrubickv z achtína na Budkov.

Mí' orig. pustej.

-) Jsou to Podmye.
3
) Lze také isti Pastelce.

') š se smísili) v .

:,
.i Sv. Kunhuty bylo :• tomto roce : pondlí g. zái

však na str. s~i poznámku '-).

''•) Tak v on
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f.13

Vklad \-i Ki>

-,(,. - svými er

by M rbóno jejím své vlast

;telním podacím, s desátken

ným vytýkaným jarým i ozimým z roli panské,

m, pšenicí, žitem a ovsem, - platy, poplat

jakými oužitky a požitky.

psané vsi spravedliv po-

vinni - emi lidmi platnými i neplatnými,

'.Vnii i neosedlými, s roli uranu i neoran,

s Inkami, pastvami, pastvišemi, s rybníky, s ryb

nišemi, s mlýny, s mlýnišemi, kopaninami,

s kovinami, s slepicemi, s husmi platnými, s vaj-

ci, s lesy. s háji, s chrastinami, s dolinami, s ko-

vinami. s honj , s lovy, s ekami, s potok} .
- voda

mi tekutými i netekutými, s ižbami, s mezemi,

s hranicemi i se všemi a všelijaký mi k tomu stat-

ku píslušenstvími, tak jakž to zboží již jmenova

iH; od starodávna v svých mezech a hranicích zá-

, vymezeno jest. i se všemi a všelijakými

oužitky a požitky, u kterýchž, se kolivk vcech

jmenovati mohou, tak jakž sem toho sám v držení

a užívaní byl. nic toho na tom zboží sob ani er-

bóm a budúcím potomkóm práva, panství ani

žádného vlastenství nepozastavujíc ani zachová-

vajíc, než to všecko ve deky zemské vkládám a

vpisují ku pravému jich jmní, držen! a ddi-
nému požívaní, a jestliže by to jisté zboží kde ve

dekách mn svdilo, to tímto vkladem moím
a v nive obracuji.

Vklad tvrze, dvoru a vsi Polanky.

37. Já Jan z Lipého a na Krumlov, najvyší

maršálek království eského, i s erby svými a bu-

dúcími potomky vy[z]návám tímto listem pede

všemi, kdož jej uzí aneb touce slyše [ti] bude.

že s dobrým rozmyslem a dobrovoln prodal sem

a mocí listu tohoto prodávám své všecko právo,

vrchnost i panství, kteréž sem ml na zboží, totiž

tvrzi s dvorem a vsí Polankou, s lidmi platnými i

neplatnými, s rolí oranú i neoraná, s horami,

s doly, s lesy, s vinohrady, s sady, s háji, s chra-

stinami, s zarostlinami, s lukami, s pušinami,

s pastvami, s pastvišemi. s ekami, s potoky,

s potoinami, s vodami tekutými i stojatými,

s rybníky, s rybnišemi, s lovy, s hony ptaími i

zvíecími, s platy, poplatky, s robotami, s oužitky

a požitky s všelikterakými, s mezemi, s hranice-

mi, ješto mé manství bylo, i na tom na všem, což

k tomu od starodávna píleželo a píleží a v man-

ství mém jest, nic nevymieujic ani sob co po-

zastavujíc, než to sem všecko prodal sám od sebe

i od erbuov svých i budúcich potomkuov uroze-

nému vládyce Hynkovi Sokolnickému s Hitová

a erbóm jeho za sumu padesáte pt zlatých, které/

sem ji/ hotové od nho pijal, ku pravému ddic

i\i a svobodnému tak. ah\ on. svrchupsanj ll_\

nek Sokolnický, mohl to svrchupsané zboží se

vším panstvím jeho a píslušenstvím ve dek)

zemské ji/ sob a erbóm svým aneb tomu. komu/

1>\ se jemu dobe líbilo a zdálo, vepsati a vložiti,

tak jak/ ád a oh\ ej \ markrabství moravském

jest statky ddiné vkládati a vpisovati. Slibuji

sám za se i za erby své, < 56 jemu v tom žádné

pekážky ode mne ani od erbuov mých a budu

cích potomkuov díti nemá. \ kdož by koli tento

lisí ml s dobruo. svobodnu vuolí s svrchupsaného

Hynka Sokolnického, ten každý má a jmíti bude

též plné právo k tem ke všem vcem beze všeho

umenšeni, které/ m' \ tomto listu zapisují, a toho

všeho tak užívati jako svého vlastního ddictví,

jakž by se jemu koli zdálo a líbilo, jako') on.

svrchupsaný Hynek Sokolnický, a erbové jeho.

Tomu na svdomí a jisté zdržení já, svrchupsaný

Jan z Lipého, svou vlastní peet dal sem k tomu-

t< i listu pivsiti. Jenž jest dán a psán na Krumlo-

v Moravském den svatého Martina [li. listo

pádu 1533], léta Pán tisícého ptistého tideáté-

ho tetího poítajíc.

38. Jan Sokolnický z Bítova i na míst Jindi

cha Sokolnického z Bítova, bratra svého vlastní-

ho, i s erby svými Pertuoltovi z Lipého, najvyší-

rau maršálku královští eského a JMti krále es-

kého komorníku, i na míst eka z Lipého.

bratra jeho, a erbóm jich zboží své vlastní a d-
diné, totiž ves Polanku s dvorem, rob oranú i

neoranú, s lidmi platnými i neplatnými, s desát-

ky obilnými i vinnými, s lukami, s pastvami.

s pastvišemi. s vodami tekutými i netekutými.

s rybníky, s potoky, s lesy, s háji, s chrastinami.

s horami, s doly, dolinami a pahrbky, s lovy, f. 13 v.

s hony. s mezemi, s hranicemi, tak úpln, jakž

to svrchupsané zboží od starodávna jest vyme-

zeno a v svých hranicích záleží, se vším plným

právem, panstvím i se všemi jinými vcmi, což

koli k tomu zboží svrchupšanému písluší, nic

sob ani erbóm svým ani budúcím potomkóm tu

práva, panství ani vlastenství žádného nepozasta-

vuje ani zachovávaje, než to všecko ve deky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní.

Vklad spolku tvrze ían.
39. Mandalena z Mírová Znatu z Lomnice.

manžela svého, na ves a tvrz íany, statek

svuoj ddiný, žádnému nezávadný, s jeho pí-

slušenstvím pijímám na pravý a jednostajný

spolek.

Mežován a na okraji Zachariáš z Hradce.

») V orig. jakou.
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Vklad vsí Sokolník a Telnice.

40. Vratislav z Pernštajna i s erby svými

Petrovi Sadovskmu z Sloupím, erbóm a budú-

c!m potomkóm jeho své vlastní zboží a ddictví,

žádnému nezávadné, totiž ves Sokolníky se
1

)

dvma many a s tetím manem, mlynáem na

mlýn sokolnickém, ves Telnici s kostelním poda-

cím, ves Medlánky, blíž Brna ležící, i s desátkem

obilným vytýkaným jarým i ozimým, .? roli, kte-

réž slovu Pracké, u Sokolník, se všemi lidmi

platnými i neplatnými, s osedlými i neosedlými a

s dvoáky i se všelijakými povinnostmi, kteréž na

nich spravedlivé sou a v statku v tomto nahoe
psaném usedlí sou, s platy a se všelijakými ou-

žitky a požitky, kteréž lidé z naped psaných vsí

a na tom statku spravedliv povinni sou, s rolí

oranú i neoranú, s platy a poplatky, s lukami,

s pastvami, s pastvišemi, s rybníky, s rybniše-

mi, s mlajny, s mlýnišemi, s platem od manuov,

s slepicemi, s vajci, s robotami, s lesy, s háji,

s chrastinami, dolinami, s lovy, s hony, s ekami,

s potoky, s vodami tekutými i netekutými, s iž-

bami, s mezemi, s hranicemi i se všemi a všelijaký-

mi oužitky a požitky, v kterýchž sou vcech a jaký-

mi by se koli jmény jmenovati mohly, se všemi a

všelijakými k tomu statku píslušenstvími, tak jakž

to zboží již jmenované od starodávna v svých

mezech a hranicích záleží a vymezeno jest, nic

sob toho na tom zboží ani erbóm a budúcím po-

tomkóm svým práva, panství ani žádného vla-

stenství nepozuostavujice ani zachovávajíce, než

to všecko ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku

pravému jejich jmní, držení a ddinému poží-

vaní, a kdež by to jisté zboží mn a erbóm mým
ve dskách svdilo, to tímto vkladem moím a

v nive obracuji.

Smna Zvonovic a Holubic.

41. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmacký, charvacký etc. král, infant v Yšpaný,

arcikníže rakouské, markrabie moravské, lucem-

burské a slezské kníže a markrabie lužický etc,

oznamujeme tímto listem všem, že sme se vší po-

nížeností prošeni od velebného Mikuláše Chyby

z Kováova probošta i vší kapitoly kostela svaté-

ho Petra v mst Brn a slovutného Voldicha

Pepického z Rychnberka na Pozoicích, vrných
našich milých, abychom nížeji psané smlouvy, me-

zi nimi obapoln udlané, milostiv potvrditi rá-

ili, kterážto smlouva slovo od slova takto v sob
zní a zavírá:

Léta Pán IMVCXLV, v pondlí po pam
Tla božího [8. ervna 1545] stala se smlouva

dobrovolná, celá a dokonalá námi, Janem, z boží

milosti biskupem olomúckým, Vilímem Kunu
z Kunstátu a na Hrádku jakožto prostedníky, a

námi, Janem Zajímaem z Kunstátu a z Jevišovic

na Tavíkovicích, najvyším sudím markrabství

moravského, Janem z Kounic a na Slavkov, Jin-

dichem Beznickým z Náchoda na Dunajovicích

a Vilímem z Víková na Cimburku, najvyším

hofrychtýem markrabství moravského, páteli

od obú stran vydanými, mezi urozeným vládykú.

panem VOldichem Pepickým z Rychmberku na

Pozoicích, s jedné a velebným knzem, panem
Mikulášem Chybil z Kováova, ty asy proboš-

tem, knzem Jeronýmem šafáem a vší kapitol')

kostela svatého Petra v mst Brn s strany dru-

hé, a to taková, že svrchupsaný pan Voldich

s nahoe psaným knzem Mikulášem proboštem,

šafáem a kapitol frajmark a smnu uinil vsí

svou ddinou Zvonovicemi s jejím vším píslu-

šenstvím krom mlejnu, nad tu vsí Zvonovicemi

ležící,
3
) a pti tvrti rolí, dvma rybníky a loukou,

nad tmi rybníky též ležící,*) i s rolí, kteráž slov

Želvicary, na ves Holubice a na pt lovku, kte-

réž ve vsi Kroužku mají, a to na tento zpuosob,

že nahoe psaný pan Voldich svrchupsané vsi Zvo-

novic nahoe psanému knzi Mikulášovi proboštu,

šafái a kapitole konen od datum smlouvy tej-

to ve tech nedlích poád zbhlých postoupiti a

lidi v lovenství uvésti má a knz Mikuláš pro-

bošt s Jeronýmem šafáem a kapitolou vsi Holu-

bic, a co v Kroužku náleží, též na ten den svrchu

položený panu Voldichovi Pepickému postou-

piti a lidi v lovenství uvésti mají. Item toto

jest znamenit pi tomto frejmarku vymínno:

jestliže by asto psaný pan Voldich Pepický na

pusté vsi své Nžeticích rybník udlal a tím ryb-

níkem pastvisko holobické5
), kteréž pod rybníkem

Velešovském") Dolním leží, knze Mikuláše pro-

bošta, Jeronýma šafáe a kapitoly vytopil a svedl

a tím topením do potrubí svrchu psaných knží

topil anebo jim struhou to potrubí vytopoval,

když by kolivk svrchupsaný knz probošt a ka-

pitola, nynjší nebo budoucí, svrchupsaný rybník

svuoj Velešovský' opoušeti aneb sušiti chtli,

aneb pišla-li by toho poteba, vopravovati mli,

aby pan Voldich s erby a potomky svými z své-

ho rybníku Xžetického upouštli až po kamení

sadové, kteréž jest námi, páteli, zasazeno: a na

tom rybníku Xežetickém mimo to kamení sadové

vajše voda držeti se nemá. pokudž by knz pro-

bošt,
I

nynjší neb budúcí, a kapitola svatého 1. 14v.

'I Opraveno touž rukou ze slova ve*.

'-') V orig. kapitoly.

3
) Tak v originále.

l
) V orig. ležícími.

5
)

'') Tak v originále.
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n rybníku svého nevylovili, anebo

bj opravovati .1 sušiti chtli, nevysušili

by svrchupsanj knz
i a kapitola, nynjší neb budoucí, ten

r\ bnik vvK-vili aneb vj sušili a opravili, tehdj asto

1 lldich s erby a potomk) svými, držiteli

ilubic a i»i: etic, - jich píslušen-

stvím, budou moci rybník svuoj Nežeticlc

dou napustiti potud, pokudz se

jim zdáti a líbiti bude. Také asto psanj kni

kapitola k opravování hrál

tel I bylo, svobodn bráti

budu moci v tom behu s tej strany od Holubic

ému v gruntech holubických bez

kj pana Voldicha, erbuov a potomkuov

ji ;tí 1 b) pan Voldich Pepickj anebo

erbi a potomci jeho rybníkem svým na hráz ryb

nika knze proboštova a kapitol) vtopovali, po

vinni budou to tarasem opatiti, aby zespod hráz

u téhož rybníka, kily/ by vtrové picházeli, se

neplákla, a pan Voldich s potomky svými silnici

dn, tak jakž jest od starodávna bejvala, po

gruntech holubských podlé svodnice rybníka ka-

pitolního Dolního Velešovského pustiti má. A
svrchupsaný knz probošt s kapitolou, nynjší i

budoucí, panu Voldichovi Pepiskému a potom-

km jeho cestu svobodnu ke mlejnu jeho, kterýž

rad Zvonovici pozstavil, též i tomu lov-
ku, kterýž by na tom mlejn sedl, podlé ubce1

)

zvonovské kon a dobytky svobodn pásti bez

škody dopustiti mají. A jestliže by toho poteba

pišla, pan Voldich rybníky své opravovati

chtl, zemi na gruntech zvonovských tu oblízce

u tch rybník k takové oprávce poušeti mají

a rolí želvických kapitolních. A jakož pan Vold-

ich byl pohnat nebožtíka knze Melichara, pro-

bošta pedka, a kapitolu tmi puohony, jedním o u-

dlán?) hrázevgruntech slavikovských, drufiejm o

udlání hráky nad rybníkem Horním Velešov-

ským, tetím, se se vkládají z
1 kus rolí a louku,

kteráž leží v gruntech nežetských nad rybníkem

jejich Dolním Velešovským, kteížto puohonové

sou umrlí, a ponvadž knz Mikuláš probošt

v tento frajmark se panem Voldichem vše

ty ti artykule pan Voldich knze Mikuláše pro-

bošta a kapitoly, nynjší i budoucí, ani erbové je-

ho více pohánti nemají, a v tmi puohonu, kte-

rýmž*) jest pan Hynek Pavlovský na míst bratí

svých téhož knze Mikuláše probošta a kapitolu

pohnal, pan Voldich, tak jakž jest se dobrovoln

k tomu poddal, jeho, knze probošta, a kapitolu

zastoupiti má. A ob stran mají o to pi JMKské
jednati, aby k tejto smlouv milostivé povolení

své dáti .1 ji potvrditi rái[l], A což se nahoe

píše, > sou sob stran) náhon' psané ped námi

pinkli a slíbili vrn, práv .1 kestansk) zdržeti

a \ celosti neporušitedln zachovati. Toho na

my, svrchupsaní obrmané a smlouví,

k této smlouv peeti své vlastní pivsiti sme

[dali] a každé stran*) jednu smlouvu, v jedno

stajná slova psanú, dali snu-. Stalo se léta a dne

jako nahoe v mésti- Brn.

K jejichžto, svrchupsaných probošta 1 vsí kápi

toh kostel. 1 Brnnského a Voldicha Pepického,

Snažné prosb naklonni SOUCe, znajíce j>i tom

užitené jmenované kapitoly bejti, S dobrým roz-

myslem, naším jistým vdomím, mocí královskú

v echách a jakožto markrabie moravskj dotené

smlouv v ve v sem jejím znní, položení, v punk- 1.15

tich. v klauzulích a artykulích stvrdili sme a tím

to listem stvrzujeme, schvalujeme a upevujem,

kterážto smlouva má od nás a budoucích králuov

eských a markrabí moravských držána a zacho

vána bejti bez perušení nyní i na budoucí asy,

pikazujíce pi tom všem obyvatelem a poddaným

našim ze všech stavuov markrabství moravského,

nynjším i budúcím. vrným milým, abyste vajše

psaného probošta a kapitolu kostela Brnnského

i Voldicha Pepického pi tej smlouv a tomto

milostném potvrzení našem jmli, drželi a ne-

porušitedln zachovali a pekážek žádných nei-

nili, ani komu jinému initi dojjoušejíc, pod uva-

rováním nemilosti naší královské. Tomu na sv-

domí peet naši královská k tomuto listu piv-
siti

I
sme] rozkázali. Dán v Vídni v sobotu po

svaté pann Katein [28. listopadu 1545], léta

božího IMVCXLV a království našich ímského

XV., uherského XVIIII. a eského XX°.

Ferdinandus.

Henrycus'), burgravius Missnensis,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Jiík Žabka.

Poslové ke dekám tohoto listu dáni sou od pa-

na hajtmana pan Znata z Lomnice, pan Zykmund

Helt z Kementu. císae JMti rada a místokanclé

království eskéhi 1.

L,42. L*éta od narození Syna Božího Krista f. 15 v.

Pána IMVCLXI°, pi asu druhé nedle v pust

/ ,\ bezna 1561] v mst Brn držán jest soud

zemský skrze urozený pány, pana Pertolta z Li-

pého na Krumlov, hajtmana markrabství mo-

ravského a najvyšiho maršálka království eské-

ho etc, pana Zachariáše z Hradce na Teli, naj-

vyšiho komorníka, pana Albrechta ernohorské-

') ij opraveno tou: rukou z ie.

*) Tak v or;,*

3
) V orig. udláním.

*) V orig. kterýmiž.

5
) Za tím nepetržené slovo stran.

«) T. j. Jindich r Plavná.
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ho z Boskovic na erné Hoe, místo držící pana

Václava Herky z Dube, z Lipého a na Štemberce,

najvyšího sudího doteného markrabství, a uro-

zeného vládyku Matyáše z Hartunkova a na e-
chách, najvyšího písaství téhož markrabství

místodržící; na kterémž sou sedli: duostojný u

Bože otec a pán Marek, biskup olomúcký, a uro-

zení páni, pan Václav Krají z Krajku na Mla-

doovicích, pan Sazema Zajíma z Kunstátu na

Jevišovicích, pan Jindich Mezeický z Lomni-

ce nájemnici,1
) pan Adam Volf Krají z Krajku

na Jaroslavicích, pan Jan starší z Žerotína etc.,

pan Jetich z Kunovic na Brod Uherském, pan

Jan z Kounic na Slavkov, pan Smil Bilík z Kor-

nic na Veseli, pan Fridrych Beznický z Xáchoda

na Dunajovicích, a z vládvk: Jan Kropá z Nev-
domí na Hranicích, Jan Ždánský z Zástizl na

Buchlov, Jan Zahrádecký z Zahrádek na erve-

ném Hrádku, Adam Hrubický z achtína na

Budkov a Vilím Dubanský ze Zdenína a na

Habrovanech.

Nauení panu komorníkovi o statek špilnberský")

43. dané: Ponvadž se ten statek špilnberský

s povolením všech ty stavnov rozdíln prodal,

jaks smlouva na každý statek ukazuje, má pan

komorník ty smlouvy, kteréž ke dskám svdí,
ve ilsky zemské vložiti. Relatores: pan Sazema

Zajíma z Kunstátu. a z vládyk Jan Zahrádecký

z Zahrádek.

O hrad Špylnberk.

44. My Ferdynafnjd, z boží milosti volený

ímský císa, po všecky asy rozmnožitel íše a

uherský, eský, dalmatský, charvatský etc. král.

infant v Hyšpaný, arcikníže rakouské, markra-

bie moravský, lucemburské a slezské kníže a lu-

žický markrabie etc, oznamujeme tímto listem

všem, jakož sou všickni tyi stavové markrabství

našeho moravského, poddaní naši vrní milí, na

nyní jminulém snmu obecním, kterýž v mst
Brn pi asu svaté Kunhuty [13. záí ijóc)]

[držán byl] pi pítomností urozených Vratisla-

va z Pernštajna na Povalov, krále Maximiliána

etc, syna našeho najmilejšiho Jeho Lásky, ko-

morníka, Zykmunda Helta z Kementu na Meze-

íí, rady a místokanclée našeho království es-

kého, a slovutného Prokopa Podstackého z Pru-

sinovic na Bouzoz^ jakožto posluov našich, na týž

snm obecní od )iás obzvláštn vyslaných, vr-
ných milých, zámek Špilnherk. nati mstem Brnem
ležící, stolici markrabskú, ddictví naše. se vším

jeho píslušenstvím od nás ve titcíti pti tisících

kopách groši eských poddan ujali, kterýžto zá-

mek a panství špilnberské, ddictví naše císaské,

svobodné a nižádnému nezávadné, i s tou zvuolí

z
1 horách veverských z strany lesu a díví k té-

muž zámku Špimberku vydávaní, s kostelními po

dacími, ^ devatenácti lovky usedlými v Nové
ulici pod Brnem, s tnstekem Rousínovem amej-

tem v nm, .v mstekem Mnínem, se vsí Ou jez-

dem, se vsí Hostrádky, se vsí Žaany. s platy,

s inžemi, s robotami, s desátky obilnými i také

s vinnými v horách židlochovských a oujezských.

s vinicemi, s rybníky, s rybnišemi i s dvory,

dvoišemi, s mlejny. s mlýnišemi. s zahrada-

mi a s šepnicemi, s rolí oranú i neoranú, s lid-

mi platnými i neplatnými i s jinými a všelijakými

oužitky a poplatky, s vodami tekúcími i netekúcí-

mi, s mezemi a hranicemi, jakž to panství vyme
zeno a vyhranno jest. i se vším plným právem a

panstvím, což k témuž zámku a statku špilnber

skému píslušelo a písluší, jakž sme toho sami

v držení a užívaní bejti ráili, žádného panství a

vlastenství nám ani ddicóm a budoucím našim,

králóm eským a markrabím moravským, na tom

zámku Spilnberku s jeho píslušenstvím, jakž se

nahoe jmenuje, nepozuostavujíc ani zachováva-

jíc, než to všecko sme pro dobré najjasnjšího

kní[ž]ete pána Maximiliána, krále eského, arci-

knížete rakouského, markrabie moravského, lu-

emburského a slezského knížete a lužického mar-

krabie etc. syna našeho najmilejšiho Jeho Lásky,

a na pomoc k doplacení panství pardubského.

kteréž Jeho Láska koupil, pustiti a prodati ráili

a mocí tohoto majestátu našeho prodávati ráí-

me vajše psaným stavuom markrabství našeho

moravského, nynjším
]

i budúcím, ku pravému . 16 v.

jejich ddictví, k jmní, držení a užívaní, jakž se

jim najlépe zdáti a vidti bude. a to jmenovit za

summu svrchupsanú XXXV M kop groši eských

na tolaích a groši') eských širokých dobrých

stíbrných, jednu každú kopu po LX gr. a za

I gr. VII d. bílých poítajíc kterúžto summu
XXXV M kop gr. eských již jest Jeho Láska

král eský, syn náš najmilejší. od svrchupsaných

stavuov v moc svú zouplna a docela hotovú pijal

a z tej summy vykvitoval. Protož piíkáme tím-

to majestátem naším císaským sami za sebe i

ddice naše budoucí, krále eské a markrabie mo-

ravské, nynjší i budoucí, že se na vajše jmeno-

vaný zámek Špylnberk s jeho píslušenstvím, na

všem ani na díle, nyní ani na budúcí vné asy.

zase více navracovati nemáme a moci míti nebu-

deme nižádným zpuosobem. obyejem ani kterým

právem, nébrž tomu konen cheme. aby pi tom

zámku a panství špylnberském dotení stavové i

ty osob}- s ddici a budoucími svými, kterýmž by

*) V orig. Jemnice. *) ln opraveno touž rukou : 111.

• ;

) Byl zahájen v pátek po sv. Kunhut. (Zemský archiv

moravský. Památky snéiiu>v;ii z let 1577

—

ij~0, f. 161.)

*) Tak v originále.
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i" panství bud spolen nebo porzno ase pru

dáti chtli aneb již prodali, bez*) pekážky zuosta-

li. Protož pikazujeme najvyšímu komorníku a

sudímu markrabstvi našeho moravského, nynj-

ším i budoucím, vrným našim milým, když naj

prvnjší soud zemský \ mst Brn <li Éán a dskj

teveny budou, abyste tento majestát

emských podlé po-

ádku vložiti a vepsati dali bez odpornosti, jinae

neiníce, romu na svdomí peel naši císaskú k

tomuto listu snu- pivsiti rozkázali. Dán v Vídni

otu ilon svatého Vácslava, ddice eského

. léta Pán l M \ l . X a králov st\ i

našich ímského XXX." a jiných XXXI 1 1 1.

Ferdinandus.

Ji iachj ni de Novadomo,

supremus regni Bohémi') cancellarius.

G. Mel.

Od [MCské tohoto listu poslové ke dskám dám

sou pan Jindich Mezeícký z Lomnice, pan Zyk-

mund Helt z Kementu, císae JMti rada a místo-

kanclé království eského.

f. 17 \'kkul desátku v Zidlochovicích, vinného.

4. Mv. lan s Kounic na Slavkov, knz Jan,

opat kláštera velehradského, Václav Hodický

z Hodic na Oslovanech, komorník práva menšího

v kraji brnnském, Václav Edlman, mštnín olo-

múeký. od stavuov markrabstvi moravského ku

prodávaní statku špilnberského zmocnní, i na

miste stavuov prodali sme vinný desátek a perk-

recht*) z hor židlochovských, od starodávna k

zámku ŠpUnberku náležitej, i s platem z vinohra-

duov z hory frejunkové i s tou povinností, kteráž

od rajhradských proboštuov, nynjších i budúcích,

i konventem jejich initi se má. když se ten desá-

tek vinnej vybírá v Zidlochovicích každého roku,

tm osobám, kteíž na nm sedí, chléb, pivo, díví

dávati posílati potud, pokudž ten desátek vybírají.

A to vše prodáno ku pravému ddictví*) a ddi-
nému užívaní, svobodné a nezávadné, urozenému

pánu, panu l'áclavovi Berkovi z Dube, z Lipého

a na Stemberce, najvyšímu sudímu markrabstvi

moravského, erbóm a potomkóm jeho za summu

šest tisíc kop groši eských, za I kopu LX gr. a

za I gr. VII d. bílých poítajíc, na tolaích a gro-

ši") eských širokých, kterúžto summu nahoe

psaný pan Václav Berka etc. dáti a položiti má
v mst Brn na rathauzi osobám od stavuo k to-

mu zízeným, zouplna vyísti konen v témdni

po svatém Havle najprvé píším. Item pan

\ ,ula\ Berka nahoe psanj i s erby a potomk]

svými má tj desátkj a perkrechty, tak jak <i

tvna za právo a poádek jest, hráti a uží-

vati, a kteíž vinohradové pedešle osvobozeni a

svobodni sou, podlé toho jich zuostaviti a z nich

desátkuo\ každého roku pedkem šest drajlink

vína perkrechtu na zámek Židlochovice pánuom a

držitelóm Zidlochovic do jejich beek a do Brna

do kláštera bosákóm*) jeden drajlink vína pi

každém vybíraní vydávati, tak jak> se od staro

dávna a podlé zápisu vydávalo a vydávati má.

na asy budoucí. A toho desátkuo, jakž se svr-

chu píše, prodaného nahoe psanému panu Vá-

clavovi Berkovi, osoby k tomu od stavuov zí-

zené postoupiti mají i s tímto letoším desátkem

a platy hned, jakž o|d|
J MCské. pána našeho naj-

milostivjšího, stavuom i>ostoupen bude. A podlé

toho prodaje a smlouvy mají se k sob s vobojí

strany zachovati a pi najprvnjším soudu zem

ském a desk zemských zde v mst Brn otevrouc

smlúvu ve dsky zemské sob dáti vložiti. Toho

pro pamt nahoe psanému panu Václavovi Ber-

kovi z Dub a z Li]>ého etc. tato smlouva, námi

svrchupsanými, Janem z Kounic a Václavem

Hodickým z Hodic, i na míst svrchupsaných

spolu s námi zmocnných, peetmi stvrzená, jest

dána. Jenž jest psána a dána v mst Brn v pá

tek ped svatým Matoušem J20. záí 1560], léta

Pán 1MVLX poítajíc.

MeSován a na okraji Zachariáš z Hradec.

Vklad msteka Mnína. f. l?v.

46. My, Jan z Kounic a na Slavkov, knz Jan,

opat kláštera velehradského, Václav Hodieký

z Hodic a na Oslovanech, komorník práva men-

šího kraje brnnského, Václav Edlman, mšenín
olomúeský, od stavuov markrabstvi moravského

Iku] prodávaní statku špimberského zmocnní,

i na míst stavuov prodali sme msteko M-
nín i s dvorem, mlejnem, s kostelním podacím tu

v Mnín, s lidmi usedlými v msteku Mnín,
s rolími oranými i neoranými, s lukami, s pla-

ty, pastvami, s robotami na tch lidech, s vino-

hrady, s rybníkem velikým Mnínským i s ji-

nými užitky, poplatky, se vším právem a pan-

stvím, což k tomu msteku Mnínu by píslu-

šelo a písluší, a mocí tejto smlouvy ddin pro-

dáváme urozenému pánu, panu Václavovi z Lom-

nice na hrad znojemském, erbóm i potomkóm

jeho za summu puol osma tisíce kop gr. eských,

za I kopu LX gr. a za I gr. VII d. bílých poí-

') V orig. beez.

:
) Tak v originále.

3
) V orig. prechret.

*) l' orig. didictví.

5
) Tak v originále.

6
) T. j. františkánm u kostela sv. Bernarda.
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tajíc, na tolaích a groši') eských širokých,

kterážto summu již psanú svrchupsaný pan Vá-

clav z Lomnice položiti má v mst Brn oso-

bám od stavuov k tomu zízeným a zouplna vy-

ísti konen v témdni po svatém Havle najprvé

píším; a toho statku svrchupsaného osoby od

stavuov zízené panu Václavovi postoupiti mají

hned, jakž od JMCské, pána našeho najmilosti-

vjšího, stavóm postoupeno bude. Item to se

: tejto smlouv vymieuje, že svrchupsaný pan

Václav z Lomnice i potomci jeho mají bosákm*)

do kláštera do Brna každého roku pt dber
kapruo a dva dbery štik vydávati aneb za každý

dber kapr kopu groši a za dber štik dv kop
groši. A podlé tohoto prodaje a smlouvy mají

se k sob ob strany zachovati a pi najprvnj-

ším soudu zemském, když dsky v mst Brn
oteveny budou, ve dsky zemské dáti vložiti.

Toho pro pamt my svrchupsaní, Jan z Kounic

a Václav Hodický z Hodic, na míst podlé sebe

zmocnných, již psanému panu Václavovi z Lom-
nice pod peetmi svými touto smlúvu stvrzenu

dali sme. Jenž jest dána a psána v mst Brn
v pátek ped svatým Matoušem, apoštolem bo-

žím [20. záí 1560], léta Pán IMVCLX po-

ítajíc.

Vklad vsi Žatan.

4?. My, Zykmund Helt z Kementu a na Meze-

Hí, císae JMti rada a místokanclé království

eského, Václav Hodický z Hodic na Oslova-

11 ech, komorník práva menšího kraje brnnské-

ho, Joachym Zoubek ze Zdtína na Mošenici,

od Jich Mtí pánuov všech ty stavuov mar-

krabství moravského k prodávaní statku žataii-

ského, kterýž jest k panství špylnberskému nále-

žel, zmocnní, na míst ty pánuov stavuov

Jich Mtí prodali sme ves Žatany se dvma dvo-

ry a kostelním podacím v Zatanech, s lidmi

osedlými i neosedlými, s pustinami, s rolími ora-

f. 18 nými i neoranými,
j
s lukami, s pastvami, s pla-

ty, s robotami na tch lidech, s rybníkem Žaan-

ským, s volným jeho topením, braní nebo plotk

dlání, tak jakž to osobami od Jich Mtí pánuov

stavuov vydanými vymeno a vymezeno bude,

a s rybníky, slov Nesvailem, Pod Nesvailem

a Jezírkem, i s jinými oužitky a poplatky i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím.

což k tomu zboží píslušelo a písluší a jakž

v svých hranicích a mezech záleží a vymezeno

jest, a mocí tejto smlouvy ddin prodáváme

urozenému pánu, panu Hanušovi I latii;

z Biskupic, erbóm i potomkem jeho za summu
sedm tisíc kop grošuov, za I kopu LX gr. a za

I gr. Vil d. bílých poítajíc, na tolaích a gro-

ši
3

) eských širokých, kterúžto summu již psá-

nu svrchupsaný pan Hanuš Haugvic položiti má
v mst Brn osobám od pánuov stavuov k ti 1-

mu zízeným a zouplna vyísti konen na den

svatého Jií najprvé píšího fa] zaplatiti má;

a toho statku svrchupsaného osoby od pánuov

stavuov zízené panu Hanušovi nebo erbóm liá-

n ve tvrtek najprvé piší postoupiti a lidi

v lovenství uvésti mají. A podlé tohoto pro-

daje a smlouvy ob stran se k sob se
4
) tak za-

chovati a pi nejprvnjším soudu zemském, když

dsky v mst Brn oteveny budou, mají Jich

Mt páni stavové tuto smlouvu ve dsky zemské

dáti vložiti. Toho pro pamt a jistotu my.

svrchupsaní smlouví, na míst Jich Mtí pánuov

stavuov peeti naše sme k tejto smlouv sme5
)

pivsiti sme8
) dali s naším jistým vdomím a

panu Hanušovi Haugvicovi ji vydali. Jenž jest

psána a dána v mst Brn v outerý po nedli

postní, kteráž slov Oculi ///. bezna T561],

léta božího IMVCLXI poítajíce.

Mežován a na f. T?V. na okraji: Tento vklad jest

z jistého poruení soudu zemského vymazán léta 1588 o

soudu postním [14. bezna 15S8], nebo jest týž zboží

smnou na dovolení všech ty stav k statkm stolním

biskupství holomouckého pipojeno a puštno na snme

obecním v Holomouci léta 82 [15. ledna /5&?T
)/-

Hynek z Valdštejna, hejtman a místodržící nejvyšího

komornictví.

Vklad msteka Rousínova.

48. Mv, Jan z Kounic a na Slavkov, knz Jan,

opat kláštera velehradského, Václav Hodický

z Hodic na Oslovanech, komorník práva menší-

ho v kraji brnnském, Václav Edlman, mše-
uín olomúcký, od stavuov markrabství morav-

ského k prodávaní statku špylnberského zmocn-

ní, a na míst stavuov prodali sme msteko
Rousínov s lidmi usedlými v témž msteku,

s platy i s poplatky na tch lidech, s majtem.

kteréž se
8
) tu v msteku dává, se tymi draj-

linkv vína oužitku. kterýž se tu v msteku ka-

l1 Tak v originále.

-) T. j. františkánm u kostela sv. Bernarda.

3
) Tak v originále.

") Tak, opakováno, v originále.

6
) Tak, opakováno, v originále.

6
) Tak, znovu opakováno, v originále.

") Biskup Stanislav Pavlovský prodal k ddictví

Zdekovi ianskmu Kavkoví z ían a na Brumov

své manství, pustou ves Krátecko a rybník Divínský, k

zámku Brumovu a Zdekovi z ]'artnberka a na Napaje-

dlích vsi Topolnou a Spytinov (nyní Spytihnv), rovnž

manství, k Napajedlm, a zato stavové svolili ke zmn
ddiného statku žatanského, té doby již biskupského, a

tí lovku v Tuapech na statek stolní. (Zemský archiv

moravský, Památky snmovní z let ij'i—1583, f- ?49v-)

8
) V orig. sie.
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: vyšenkovati má, 1 se všim právem,1
)

panstvím a všelijakým píslušenstvím, a moci

smlouvy této ddin prodáváme urozenému

vládyce, panu I mu se Zdni-

na a na Habrovanech, erbóm jeho za pl tetího

I kopu l.\ [gr.
I a za

t.is\. 1 gi Vil <!. bílých poítajíce, na tolaích .1 gro

Mimmu již psanú s\ rchu

psán] pan Vilím položiti a dáti má na rathauz

v mst Brn osobám od stavuov k tomu

nym a to konen v témdni po svatém Havle naj

prvé píším, a toho statku svrchupsaného osob)

ené panu Vilímovi postoupiti mají

hnou
1

, jak: od JMCské, pana našeho najmilosti

vjšího, stavóm postoupeno bude. <CItem

i ymieuje, že svrchupsanj pan Ví

lim neb potomci jeho mají a budou povinni pá-

do kláštera k Matce Boží \ Brn') pl kop

platu každý rok pi svatém Václave vydá-

vati, za 1 kopu LX [sjr.] a za 1 gr. Vil d. bílých

líc. a tak ten plat na potomní as) map

spravovati.') A podlé tohoto prodaje a smlouvy

této mají se ob stran k sob zachovati a pi

najprvnjším soudu zemském, když dsky zemské

v Brn oteveny budou, ve d-k\ sob dáti vlo-

žiti.^) Toho na jistotu a pro pamt já. svrchu-

psaný Jan z ECounic a na Slavkov, a Václav Ho-

dickj z I lodic a na Oslovanech, i na míst podlé

sebe zmocnných, svrchupsanému panu Vilémovi

touto smlúvu, pod peetmi svajmi stvrzenu, dali

sme. Jenž jesl psána a dána v mst Brn v pátek

ped Matoušem. m božím [20. záí 1560],

léta Pán IMVCLX poítajíce.

Vklad pustého zámku Lapikus.

•49. My, Václav Krají c Krajku, Zykmund
- Zástizl, Jiík Valeky z Mírová, mocní otcov-

ští Johanky, dcery vlastni nebožtíka Hanuše Po-

') z Nyklštatu, statku, po tmi Hanušovi zao-

stalého, porucníci, Sazimovi Zajímaovi z Kun-

státu a erbóm jeho i budúcím potomkóm nadepsa-

né Johanky z Nyklštatu vlastní ddictví a zboží,

totiž zámek pustý Lapikus. ves usedlú Rudlice,

mstu Hostíce, ves usedlú Vyvice, s rol! orá-

nu i neoranú, s lukami. pastvami, pastvišemi,

s horami, s doly, s dolinami, s pahrbky, s lesy,

s háji. s chrastinami, s kovinami, s lovy. s hony.

3 11 bami, s vodami tekutými 1 netekutými, s po

toky, s rybníky, s rybnišemi, s mlýny, s mlýni

šemi, s mezemi, s hranicemi, s lidmi platnými 1

neplatnými, s robotami, s kury. s vajci, s sýry,

s oužitky a požitk) 1 se všemi poplatky, kterýmiž

se kol ivk jmen) jmenuji a v jakých kolivk v
cech ale ejí, s desátkem obilným jarým i 0/1

mým všelijakým, po pusté \ m Hošicich vytýká

nym. i se vším pln\ni právem, panstvím a pišlu

šenstvím, tak jakž ta zboží svrchupsaná od st;i

rodávna v svých mezech a hranicích záleží a v)

mezeno jest. nic tu svrchupsané Johance ani je

jím erbóm a budoucím potomkóm na tom zboží

práva, panství ani kterého vlastenství nepozsta

VUJÍC ani zachovávajíce, tak jak/ jest toho týž 11c

božtík Hanuš Pauzar7
) sám v držení a požíváni

byl, než to všecko vkládáme a vpisujeme ku pra

vému jejich k jmní a držení a požívaní, a jestli

že by to zboží nadepsané- Johance aneb komu ji-

nému ve dskách svdilo, toho ji všeho odíká-

ma8
) a tímto vkladem to moíme") a v nive obra

cujeme.

Vklad Budišova.

50. Jiík Mrakeš z Noskova, Kateina g Stern

herka, oba spolen i s erby svými své vlastní

zboží a ddictví, svobodné a žádnému nezávadné,

totiž tvrz svou Budišov s dvorem, pivovarem,

s mstekem Budišovem, s kostelním podacím tu

v Budišov i s mlajnem, ves Nárami s pustou

tvrzí a s dvoišem a s mlajnem a se tmi clov-

ky re vsi Knihnicích i s desátkem vinným, což tu

nám náleželo, msteko Tasov tž se dvma ko-

stelními podacími, svatého Petra a svatého Vá-

clava, s jedním kostelem pustým a s mlajny i

s mlýnišemi, ves Oslovu i s mlýny, též ve vsi

Kamenném, což tu nám kolivk na tom statku

tasovském náleželo, s rolími oranými i neoranj

mi. s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s horami,

s doly, s háji. s chrastinami, s kovinami, s lovy.

s hony. s ižbami, s mezemi, s hranicemi, s lidmi

platnými i neplatnými, s robotami, s oužitky a

požitky i se všemi poplatky, kterakými by koli-

vk jmény jmenovány by 10
) bejti mohly, s eka-

mi, s beh}', s rybníky. S rybnišemi, s haltéi.

s potoky tekutými i netekutými. s jezery i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

I
tak jakž ta zboží svrchupsaná] od starodávna

f. 19

•) Za tun nepetržené slovo právem.

-) Tak v origin

3
) Ilerburského.

*) Tímto slovem se mlo skoniti vymazáni.

: okraji 1589 o soudu postním /JT- února 1589]

vymazán tento plat na piznání a dovolení JMCské, kde-

réž jest pan Mikuláš z Hrádku, podkomoí, na miste a

(toto slovo jest napsáno touž rukou nad ádkem ) z poru-

ení JM< uinil.

Hynek z Valdštejna, hejtman a nejvyžší komorník

markrabství moravského, kderýž sem ten plat s dovole-

ním JMCské sdávil. (Slovo sdávil iesi orig mál

u, ale je to tení pravd nejpodobnjší >

•) Tak v originále. Na str. $88, v . 77. Pozora.
7

) Tak v originále. Na str. 388, v . 17. Pozor.

B
) Tak v originále.

o) Opraveno touž rukou B mocn.
'') Tak. opakováno, v originále.
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v svých mezech a hranicích vymezeny scju a ka-

ždé zvlášt záleží, nic sob tu, erbóm ani budúcím

potomkem našim práva, panství ani kterého vla-

stenství nezachovávaje, tak jakž sme my toho

oba dva v držení a užívaní byli, než to všecko,

jakž se svrchu píše, oba spolen vkládáme a vpi-

sujeme ve deky zemské Janovi Martínkavskému

z Rosee a erbóm jeho k jich jmní, drženi a d-
dinému požívaní, a jestliže by kde ta svrchu-

psaná zboží ve dskách zemských zapsáno1

) bylo.

to tímto vkladem moíme, kazíme a v nive obra-

címe.

í 'klad vsi Nevcehle.

51. Purgmistr a rada i všecka obre msta Ji-

hlavy, nynjší i budúcí, Zacharyášovi z Hradce

a na Teli, najvyšímu komorníku markrabství

moravského, a erbóm jeho své vlastní zboží a d-
>l|i ]ctví, totiž z :es Nevcehle s lidmi platnými i ne-

f. 19 v. platnými, s kury, s vajci, s lukami,
i
s pustotina-

mi. s hory. s doly. s jedním rybníkem, s lesem,

s oužitky, požitky a se všemi poplatky i se vším

jiným plným právem, panstvím a pí>lušenstvínv)

tak jakž to zboží svrchupsané od starodávna

v svých mezech a v každé i každé zvlášt záleží

a jest vymezeno a jakž sme to sami drželi a po-

žívali, nic sob ani budúcím potomkem svým na

tom zboží práva, panství ani kterého vlastenství

nepozuostavujíce. než to všecko ve deky zemské

vkládáme a vpisujeme ku pravému jich jmní,

držení a ddinému užívaní, svobodné a nezávad-

né, a jestliže by to zboží nadepsané nám aneb ko-

mu jinému ve dskách svdilo, toho se všeho od-

íkáme a tímto vkladem to moíme a v nive
obracujeme.

Vklad vsi Stojeína.

52. Kateina z fS /tojeína,
3
) vdova pozstalá

po nebožtíka Janovi Lickovi z Plave, Zachary-

ášovi z Hradce a na Teli, najvyšímu komorní-

ku markrabství moravského, a erbóm jeho své

vlastní zboží a ddictví, totiž ves Stojeín s lidmi

platnými i neplatnými, s kury, s vajci. s lukami,

s pustotinami, s hory, s doly, s lesy. s oužitky.

s požitky a se všemi poplatky i se vším jiným pl-

ným') právem, panstvím a píslušenstvím, tak

jakž to zboží svrchupsané od starodávna v svých

mezech a v každé i v každé zvlášt náleží a jest

vymezeno a jakž sem to sama držela a užívala.

nic sob ani budúcím potomkóm svým na tom
zboží práva, panství ani kterého vlastenství ne-

pozuostavujíce. než to všecko ve dsky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému jeho jmní, drže-

ní a ddinému užívaní, svobodné a nezávadné.

a jestliže by to zboží nadepsané mn anebo ko-

mu jinému ve dskách svdilo, toho se všeho od-

íkám a tímto [v]kladem to moím 5

j a v nive
obracuji.

Spolek.

53. Estera z Doubravice Zdenka Lva z Rožmi-

tála. manžela svého, na tvrz, dvuor a ves Hrttto-

vice. což mi tu náleží se vším píslušenstvím a

dskami zemskými zapsáno mám, pijímám na

pravý a jednostajný spolek, i na to na všecko,

kdež co jmám neb ješt jmíti budu.

Vklad vna Katein z Doubravice. f.20

54. Jindich Králický z Králic Katein z Dou-
bravice, manželce své, na svém vlastním zboží,

žádnému nezávadném, totižto na tvrzi, dvoru a vsi

Králicích, na vsi Lhoticích, na vsi Jakuboze

mi tu náleží, na vsi Knroslepích, na vsi Bezníku,

což mi tu náleží, s jich vším píslušenstvím, ku

pravému jejímu vinnému právu jeden tisíc kop

groši eských a nad vno z lásky manželské puol

tetího tisíce puol tetího sta kop groši eských.

za I kopu LX gr. a za I gr. VII d. bílých poíta-

jíc, na tolaích a groši
6
) eských, ve deky zem-

ské vkládám a vpisuji a píjemci toho vna i nad

vno sám se iním vším statkem svým. kterýž

mám nebo jmíti budu.

Spolek.

55. Kateina z Doubravice Jindicha Králické-

ho z Králic, manžela svého, na pul tetího tisí-

ce puol tetího sta kop groši eských, kteréž na

tvrzi, dvoru a vsi Králicích, na vsi Lhoticích, na

vsi Jakubovicích, což tu náleží, na vsi Knrosle-

pích, na vsi Bezníku, což tu náleží, s jich vším

píslušenstvím, dekami zemskými zapsáno mám,
pijímám na pravý a jednostajný spolek, i na to

na všecko, kdež co mám nebo ješt jmíti budu.

Vklad vna Mandalen z Lichtnštajna.

56. Adam Volf Krají z Krajku Mandalen
z Lichtnštajna, manželce své. na svém vlastním

a ddiném zboží, žádnému nezávadném, totižto

na msteku Hrádku, jinak Rrpurku, na vsi u-
li, mi vsi Mincmanicích a na vsi Olexovicích,

tch vsí [s] všelijakým píslušenstvím, ku pra-

vému jejímu vinnému právu puol tetího tisíce

kop gr. eských a z lásky manželské nad vno
puol druhého tisíce kop gr. eských, za I kopu

LX gr. a za I gr. VII d. bílých poítajíce, ve

dsky zemské vkládám a vpisuji a toho vna i nad

vno píjemím se iním vším statkem svým.

kterýž mám neb ješe míti budu.

Mežován a na okraji Zachariáš z Hradce.

S] mlék. f.20v.

57. Mandalena z Lichtnštajna Adama l 'o!fa

Krajíe z Krajku, manžela svého, na puol dru-.

') Toto a další slovo tak v originále.

-) Za tím, na novém ádku, petržená slova a píslu-

šenstvím.

'') V ori«. Tojeína; S splynulo s pedložkou z.

4
) Touž rukou nad ádkem.

6
) V orig. vmoím. 6

) Tak v originále.
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f.21

ích, za I kopu I \ gr.

! gr. \"11 d. bílých poítajíc, kterés mám
emskými na msteku Hrad

ku. jinak Erpurku, na vsi Culí, na vsi Miminu

niích, s jich píslušenstvím zapsané, pijímám

na pravj a jednostajnj na to na všecko,

co mám neb ješe jmi t i budu.

chariá l [rádce.

Vklad tvrze a vsi Ttnice.

58. Zykmund - Zástisl 1 - erb) svými Ann
upic a ddicóm její, totí to h • a dvuor a

ves i vsi Dbánicich sedm lovt

luistú ves Lyšanovice, pustu ves Stelíce s mlej

nem, ležícím v gruntech ttnických, s rolí orá-

nu i neoranú, 5 lukami, - pastvami, s pastvišemi,

s * vrchfy], s pahrbky, s doly, s dolinami, s lesy,

5 háji, s chrastinami, s kovinami, - lovy, s hony,

ami, s vodami tekutými 1 netekutý mi. s poto-

kem, s rybníky, s ryb[n]išemi, - mlýnišemi, - \ 1

nohrady, s desátkem vinným, zemním, s desátkem

obilným vytejkaným po všech pustých Lyšanovi-

cích a Stelících, s zahradou, s šepnicemi,

s chmelnicí, s mezemi, s hranicemi, s lidmi plál

nými i neplatnými, usedlými i neusedlými, s ro-

botami, s oužitky a požitky i se všemi poplatky,

kterýmiž se koli jmény jmenují a v jakých koli-

vk vcech záležejí, i se vším plným právem, pan

Stvím a píslušenstvím, tak jakž to zboží svrchu-

psané od starodávna v svých mezech a hranicích

záleží a vymezeno jest. nic tu sob ani erbóm

svým na tom zboží práva, panství ani kterého

vlastenství nepozuostavujíce ani zachovávajíce,

než tak, jakž sem to sám držel a toho požíval, ve

dsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich

jmní, držení a ddinému požívaní, a kdež by

mn to jisté zboží ve dskách svdilo, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

L59. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána IMVCLXII°. pi asu druhé nedle v pust
/j>,\ února 1^62] v mst Brn držán jest soud

zemský skrze urozené pány. pana Pertuolta z Li-

pého na Krumlov, hajtnana a najvyšího mar-

šálka království eského a JMti krále Maximili-

ána komorníka, pana Zachariáše z Hradce na

Teli, najvyšího komorníka, pana Václava Ber-

ky z Dube. Lipého a na Štemberce, najvyšího

sudího markrabství moravského, a urozeného

vládyky Matyáše z Hartunkova a na echách,
najvyšího písaství téhož markrabství místo drží-

cí: na kterémž sou sedli: duostojný u Bože otec

a pán Marek, biskup olomúcký, a urozen! pán i

.

pan Václav Krají z Krajku na Mladoovicích.

pan Sazama1
) Zajíma z Kunstátu na Jevišovicích.

pan Jindich Mezeíckj / Lomnice na Jemnici,

pan \d.mi Volf Krajíi z Krajku na Jaroslavi

cích. pan Albrecht / Boskovic na erné Hoe,
podkomoí, pan Jan starší / Zerotína na Kosi

cích. pan Frydrych z Zerotína na Miloticích,

pan Jetirich / Kunovic na Brod Uherském, pan

Jan Šiška / ECounic na Slavkov, pan Frydrych

Beznidrj /. Náchoda na Dunajovicích, a / vlá

dyk: Jan Kropá /. Nevdomí na Hranicích,

Václav Hodickj z I lodic na Hostimi, najvyší

hofrychtý, Jan Zdánskj z Zástizl na Buchlov,

Jan
;

'i Zahrádeckj / Zahrádek na erveném
Hrádku, Ad. nu Hrubickj z Cechtína na Budko

v a Vilím Dubansk] ze Zdenína na Habrová

nech.

Vklad dvoru ve vsi Slavíkovicích. f.

60. Linhart, dvoák ~ Slavíkovic. s budoucími

potomky svými Katein starší z aohtína a er-

bóm a budúcím potomkóm jejím své vlastní zbo

ží a ddictví, totižto dvuor svobodný ve vsi Sla

Vtkovicích s poplužím, S rolí oranú i neoranú, -

loukami, s pastvišemi, S pastvami, s doly, kovi-

nami, s lovy, s hony, s ižbami. s mezemi, s hra-

nicemi i se všemi oužitky a požitky, kterými/ se

koli jmény jmenují, s potoky, s behy, s vodami

tekutými i netekutými, s rybník}-, s rybnišemi.

se vším plným právem, panstvím a píslušen-

stvím, jakž to zboží svrchupsané od starodávna

záleží a vymezeno jest, a tak, jakž sem sám ten

dvuor držel a požíval, nic solte tu práva, panství

ani kterého vlastenství nepozuostavujíc ani za-

chovávajíc, než to všecko ve deky zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému její jmní, držení a

požívaní, a jestliže by to zboží nadepsané mn
aneb komu jinému ve dekách svdilo, toho se

všeho odíkám a tímto vkladem to moím a

v nive obracuji.

Vklad vna Elšce z Bílkova.

61. Adam Hrubický z Cechtína Elišce z Mi-

kova, manželce své, véna jejího puol osma sta

zlatých a nad vno z lásky manželské puol osma

sta zlatých, za I zl. XXX gr. a za I gr. VII d. bí-

lých poítajíc, na svém vlastním a ddiném zbo-

ží, žádnému nezávadném, totiž na dvoe a vsi

erveném Martínkové se vším téhož dvora a vsi

píslušenstvím, ve deky zemské vkládám a vpisu-

ji a píjemím toho3
) vna i nad vno se iním

vším statkem svým, kterýž mám neb míti budu.

Vklad vsi Yýap.
62. Vratislav z Pcmštajna i s svými erby Ann

Krajísce z Krajku, Zdekovi Krajíovi c Kraj-

ku, Václavovi Hodickému z Hodic a Adamovi

Hrubickému z Cechtína. mocným otcovským po-

ruuíkóm dítek a statku, po nebožtíkovi Zdeko-

vi z Valdštajna, hajtmanu markrabství morav-

!l v

') Tak v originále. '-') Za tím nepetržené slovo z.
s

) Za lim jest petržené slovo dvora.
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ského, pozuostalých, k ruce a ku pravému ddic-

tví, držení témž dtem vajše pfsjaným, [po]

hojtmanovi zaostalým, 1

) pravým nápadníkm, a

erbóm jich své vlastní zboží a ddiné, žádnému

nezávadné, totiž ves Výcapy s jejím vším píslu-

šenstvím, s manem, s rolí oranú i neoraná, s lou-

kami, s pastvami, s pastvišemi, s horami, s do-

ly.
2

! s lesy, s háji, s vrbinami, s chrastinami, s lo-

vy, s hony, s mezemi, s pahrbky, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s ospy, s platy všelijakými, s ro-

botami, s oužitky a požitky všemi a všelijakými,

jakýmiž jmény jmenovány býti moha, s rybníky.

s potoky tekutými i netekutými i se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, jakož to zbo-

ží svrchupsané od staradávna v svých mezech a

hranicích i každé zvlášt záleží a sou 3

) vymeze-

na, nic sob ani erbóm svým i budácím potom-

kem práva, panství ani kterého vlastenství tu ne-

zachovávajíc, tak jakž sem to sám držel, než to

všecko tv dsky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich jmní, držení a ddinému požívaní, a

kdež by mn to jisté zboží neb erbóm mým ve

dekách svdilo, to tímto vkladem moím') a

v nive obracuji.

f.22 Vklad vsi Kyjova, též i jiných vsí.

63. Zykmund Helt z Kementu, císae JMti ra-

da a místokanclé království eského, i s svými

erby Erazymovi Polcarovi z Faráova a erbóm

jeho zboží své vlastní a ddiné, totiž ves Kyjov,

ves Oechové, ves Kadulec, s rolí oranú i neora-

ná, s lidmi platnými i neplatnými, s lukami.

s pastvami, s pastvišemi, s vodami tekutými i

netekutými, s jezery, s mlýny, s mlýnišemi, s po-

toky, s rybníky, s rybnišemi, s lesy, s háji.

s chrastinami, s horami, s doly, s dolinami, pa-

hrbky, s hony, s lovy, s mezemi, s hranicemi, tak

ápln, jakž to svrchupsané zboží od starodávna

jest vymezeno a v svých hranicích záleží, se vším

plným právem a panstvím, tak jakž sem to sám
držel, toho požíval, a zvlášt se všemi požitky,

v kterýchž koli vcech sou aneb kterak by mohly

zvláštními jmény jmenovány liejti, i se všemi ji-

nými vcmi, což k tomu zboží svrchupsanému

koli písluší, nic sob, erbóm svým ani budúcím

potomkem tu práva, panství ani žádného vlasten-

ství nepozastavujíc ani zachovávajíce, než to

všecko ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku pra-

vému jich jmní, držení a ddinému užívaní, a

kdež by mn. Zykmundovi svrchupsanému. to

svrchupsané zboží ve dskách svdilo, to tímto

vkladem moím a toho se odíkám.

Vklad týchž vsí svrchupsaných.

64. Jan Pepický z Rychmberka i s svými er-

by Zykmundovi Helioví z Kementu, císae JMti

rad a místokancléi království eského, a er-

bóm jeho zboží své vlastní a ddiné, totiž ves

Kyjov, ves Oechové, ves Kadulec. ves pustá

Chlístovy') a dvuor pustý k týmž všem náležitý,

s rolí oraná i neoraná, s lidmi platnými i neplat-

nými, s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s vo-

dami tekutými, s jezery, s mlýny, s mlýnišemi.

s potok)-, s rybníky, s rybnišemi. s lesy, s háji,

s chrastinami, s horami, s doly. s dolinami, s pa-

hrbky, s hony, s lovy, s mezemi, s hranicemi, tak

ápln, jakž to svrchupsané zboží od starodávna

jest vymezeno a v svých hranicích záleží, se

vším plným právem a panstvím, tak jakž sem to

sám po nálezu pánuo soudci zemských držel a to-

ho požíval, a zvlášt se všemi požitky, v kterých/.

sou kolivk vcech aneb kterak by mohly zvlášt-

ními jmény jmenovány bejti, i se všemi jinými

vcmi, což k tomu zboží svrchu psanému koli píslu-

ší, nic tu ani erbóm svým ani budácím potomkóm

práva, panství ani vlastenství žádného nepozuo-

stavujíc ani zachovávajíc, než to všecko ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému užívaní, a kdež by mn, Ja-

novi svrchupsanému, to svrchupsané zboží ve

dskách svdilo, to tímto vkladem moím a toh< >

se odíkám.

Vklad vsi Horních Xmiek.
65. Apsolon Sobek z Kornic jakožto erb a

vlastní strejc nebožtíka Zdenka Sobka z Kornic

i s s erby svými Albrechtovi ernohorskými!

z Boskovic, podkomoímu markrabství morav-

ského, a erbóm jeho zboží svobodné a žádnému

nezávadné, totižto ves Horní Nmiky s dvorem

a domem, s lidmi platnými i neplatnými, s inže-

mi, s vinohrad)-, s desátky vinnými a zemními f.22 v.

vinohradními spravedlivými, s platy vinohradní-

mi i se všemi vrchnostmi, s rolí oraná i neora-

ná, s robotami, s kurmi, s lukami. s pastvami,

s rybníky, s rybnišemi, s lesy, s háji, s chrasti-

nami, s potoky tekutými i netekutými, s mezemi,

s hranicemi i se všemi poplatky i oužitky a duo-

chody, v kterých se koli vcech aneb zvláštními

[jmen)] jmenovati mohou, i se vším plným prá-

vem, panstvím a píslušenstvím i se všemi svo-

bodami k tm lidem6

) píslušejícím[i]. tak zou-

plna a v celosti, jakž to svrchupsané zboží

v svých mezech a hranicích jest vymezeno, tak

jakž jest to Zdenk, nebožtík strejc muoj. držel

') V orig. zuostalych

*) V orig. dolo.

') Toto a další slovo tak v originále.

*) V orig. moíc.

5
) V orig. Chlystovy. Je to Chlístoi

nejmenuje.
6
) V orig. psáno lideem.

V . 63. se však
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ival, nic sob tu práva, panství ani kterého

vlastenstvi \ tom eboií svrchupsaném1
) 1 s erb)

a budúcimi potomky svejmi nepozuostavujíc ani

zachovávajic, nei to všecko ve dck$ zemské vklá-

dám a vpisuji ku pravému jich jmní, drcni 1

ddinému po ívani, .1 kdei bj to jisté zboži ne

boštíku Zdekovi, strejci mému, neb jeho erbóm

ve dskách svdilo, já jakožto erb a strajc jeho

i.> tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad Hrušovan.

66. Vrai 'ernštajna i - s[v]ými orby

Janovi staršímu s Žerotina a erbóm jeho své

vlastn di&n ádnému nezávadné, to

msteko Hrušovany s kostelním poda-

cím a ves. tvrs Fryšm s dvory, ves Groffndorf,

ví i

;;
< ... ves Skidlovice, ves Pe-

trovice, ves Moravské Borotice, ves l.cchvicc.vcs

Prá. ves Testice na Louce, ves Vrahovice, vsi

pusté Koknovice, Knašpice 1 s jinými vesnicemi

pustými, které nu tom sboší hrušovanském sou.

- lidmi platnými i neplatnými, s platy, s roli orá-

nu i neoranú, s mlejny mounejmi, s mlýnišemi,

- ekou Dyjí, s vodami a potoky tekutými i ne

tekutými, s ospy obilnými, s slepicemi, s vajci,

s sýry, - pastvami, s pastvišemi, - robotami ko-

skými 1 jinými, s vinohrady a platy vinohradný-

mi a všelijakými požitky a poplatky Stálejmi 1

bžnejmi. se všemi rybníky, s rybnišemi, s lesy,

s háji. s chrastinami, s lovy. s hony 1 s oužitky

a požitky i se všemi poplatky i s jiným se vším

panstvím a píslušenstvím, což k tm tvrzem.

msteku a všem osedlým i pustým od starodáv-

na píslušelo a písluší, s mezemi, s hranicemi.

tak jakž to zboží a ty vsi již jmenované, osedlé 1

pusté, v svých mezech a hranicích písluší, leží a

vymezeny sou, se vším plným právem a pan-

stvím, tak jakž sem to zboží, tvrze a msteko
s vesnicemi nadepsanými, sám držel a toho poží-

val, nic sob. erbóm a budoucím svým na tom

zImdží práva, panství ani kterého vlastenstvi ne-

pozuostavujíc ani zachovávajíce, než. to všecko

ve <lsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

jich jmní, držení a ddinému požívaní, a kdež

by mn to jisté zboží neb erbóm mým ve dskách

svdilo, to tímto vkladem moím a v nive obra-

cuji.

f.2? Vklad tvrze a msteka Hrušovan.

67. Jan starší z Žerotina i s svými erby Per-

tuoltovi z Lipého, hajtmanu markrabství morav-

ského, najvyšímu maršálku království eského,

erbóm jeho své vlastní a ddiné zboží, totiž tvrz

a msteko Hrušovany i s kostelním podacím,

ves, tvrz Fryšov - dvory, ves Groffndorf, ves

Hevlín, ves Bošice, ves Skídlóchovice, ves Petro-

. s Moravské Borotice, ves Lechvice, ves

: es Teskvice na Louce, ves Vrakovice, vsi

pusté Koknovice, Knašpice i s jinými pustými

vesnicemi, kteréž na tom zboží hrušoviinském

SOU, 5 lidmi platnými 1 neplatnými, s platy, s rolí

oranú 1 neoranú. s mlajny mounými, S niKni

šemi, s ekou Dyjí, s vodami a potoky tekutými

1 netekutými, s osp) obilnými, s slepicemi, s vaj

ci, 5 sýry, s pastvami, s pastvišemi, s robit. mu

koskými 1 jinými, s vinohrady a platy vinohrad

nými a všelijakými požitky a poplatky štáb mi 1

bžnými, se všemi rybníky, rybnišemi. s lesy,

s háji. s chrastinami, s hony, s lovy i s oužitky a

požitky 1 se všemi poplatk\ 1 s jiným se vším

panstvím a píslušenstvím, což k tm tvrzem,

msteku a všem osedlým i pustým od staro-

dávna píslušelo a písluší, s mezemi, s hranice-

mi, tak jakž to zboží a ty vsi již jmenované,

osedlé i pusté, v svých mezech a hranicích pí-

sluší, leží a vymezeny sou, se vším plným právem

a panstvím, tak jakž. sem to zboží, tvrze a mé

steko s vesnicemi nadepsanými, sám držel a toho

požíval, nic sob, erbóm a budoucím potomkem

svým na tom zboží práva, panství ani kterého

vlastenství nepozuostavujíc ani zachovávajíc, to

všecko ku pravému ddictví, jmní, držení a d-
dinému užívaní, svobodné a žádnému nezávad

né. ve dsky zemské vkládám a vpisuji, a kdež by

mi to nahoe psané zboží ve dskách svdilo a za-

psáno bylo, to tímto vkladem moím a v nive

obracuji.

Vklad zámku Rosic.

68. Pertuolt z Lipého, hajtman markrabství

moravského, najvvší maršálek království eské-

ho a J.Mti krále Maximiliána komorník, i s svý-

mi erby Janovi staršímu z Žerotina a erbóm jeho

své vlastní a ddiné zboží, totiž zámek Rosice

s voború a se dvma domy panskými z> msteku
Rosicích, msteko Rosice s podmstím. jménem

Pendorfem, s kostelním podacím, s dvorem, mlaj

nem a s pivovarem panským, ves Tetice') i s zem-

ním z vinohradu boinských a s vinohradem pan-

ským na Boin, ves Babice, ves Zakany, -ves

Hlochkovany - dvorem a s kostelním podacím.

ve vsi Jakubovým jednoho lovka usedlého, ves

Píbram, ves Oujczd, ve vsi Zhraclavi, což mi tu

náleželo, ves Zho, ves Litostrov, ves Chrou- f.:

stov*) ves íky, ves Vomice, ve vsi Popuov-

kách, což mi tu náleželo, ves pustu Ocho, ves

pustu Raclavice, ves pustu Ostrov, ves pustu

Lhotky, ves pustu Bukovany, ves pustu Kominec,

krom ty drejlink -vína, kteréž každého roku

vycházely z desátk vinných z hor ejvanických.

které: se na zámek Rosice vydávaly, ten svrchu-

'i V orig. svrchopsaném.

•) í" orig. Tetzice.

z
) v jest v orig. psáno ff.
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psaný zámek, msteko s podrastím, jmenova-

ným Pendorfem. se vsmi. dvory, s zahradami,

s štpnicemi, s roli oranú i neoranú, s lidmi plat-

nými i neplatnými, platy i poplatky, s inžemi.

S kury. s vajci, s ospy, s Inkami, s pastvami,

s pastvišemi. s ekami, s potoky, s vodami teku-

tými i netekutými. s jezery, s rybníky, s rybni-

šemi. s beh}-, s mlajnem. s mlýnišemi s stave-

nými i pustými, s horami, s lesy, s háji, s chra-

stinami, s kravinami, S pahrbky, s doly, s dolina-

mi, s lovy, s hony. s ižbami i se všemi svoboda-

mi k tomu zámku Rosicím a k zboží svrchupsa-

nmu píslušející [mi], s mezemi, s hranicemi,

tak jakž to zboží svrchupsané všecko i každé ob-

zvlášt v svých mezecli a hranicích leží a vyme-

zeno jest, i se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, nic tu sob, erbóm a budúcím po-

tomkóm našim práva, panství ani kterého via

stenství nepozuostavujíc ani zachovávajíc, tak

jakž sem sám týž zámek a zboží držel a užíval a

mn se na muoj díl dostalo, to všecko ku pravé-

mu ddictví, jmní, držení a ddinému užívaní.

svobodné a žádnému nezávadné, ve tisky zemské

vkládám a vpisuji, a kdež by mi to nahoe psané

zboží ve dekách svdilo a zapsáno bylo, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad statku kižanovského.

69. Vratislav z Pernštajna i s svými erby

Zdekovi Lhotskému se Ptení a erbóm jeho své

vlastní a ddiné zboží, žádnému nezávadné, to-

tižto hrad pustý Kižanov, msteko Kižanov
s kostelním podacím, ves Bojanov, ves pustu Starý

Pikarec, ves Kttndratice u Kišanova, vesSklen-

né, ve vsi Rodnicích, což mi tu náleželo, ves Dol-

ní Libochovú, ves Horní Libochovú, hrad pustý

Strážek, msteko Strážek s kostelním podacím,

tvrz pustu Radko:\ ves Radkov, ves Jemniku s

pustu tvrzí, ves Jakubovice, ves Nmecký Bor
s kostelním podací,

1
) ves Bojanov, ves pustu Starý

Rúsmírov, ves Moravec s tvrzí pustu a dvorem i

^ desátkou vytýkaným se vsi Kozlova, kteráž k

Mezeíí náleží, s lidmi platnými i neplatnými,

s rolí oranú i neoranú. s robotami spravedlivými,

S platy, poplatky, s ospy obilnými, s slepicemi,

s vajci. s loukami, s pastvami, s pastvišemi.

- rybníky, s rybnišemi, s mlajny, s mlýnišemi.

s vodami, s ekami, s potoky tekutými i neteku-

f.2-i tými, s horami, s lesy. s háji. s chrastinami, s do-

linami, s lov}', s hony. s ižbami, s mezemi, s hra-

nicemi i se všemi a všelijakými oužitky a duo-

chody, v kterýchž se koli vcech jmenují a shle-

dány býti mohu. se všemi a všelijakými k tm

hradóm a tvrzím pustým, mstekám a všem pí-

slušenstvím [i], tak jakž to zboží již jmenované

od starodávna v svých mezech a hranicích zále-

ží a Vymezeno jest. a tak, jakž sem to sám držel

a užíval, nic solx- tu na tom zboží ani erbóm

svým a budúcím potomkóm práva, panství ani

kterého vlastenství nepozuostavujíc ani zachová-

vajíc, než to všecko ve dsky zemské vkládám a

vpisuji ku pravému jich jmní, držení a ddiné
mu požívaní, a kdež by mn to jisté zboží neb

erbóm mým ve dskách svdilo, to tímto vkladem

moím a v nive obracuji.

Vklad Špilnberku,

7ú. My, Jan s Kounic, knz Jan, opat kláštera

velehradského, Václav Ilodiky z Hodíc, ko-

morník práva menšího kraje brnnského, Václav

Edlman, mšenín olomúcký, od stavuov mar-

krabství moravského [ku] prodávaní statku

špilnberského zmocnní, a na míst stavuov pro-

dali sine hrad Špilnberk s dvorem pod týmž hra-

dem, s mlajnem i s svršky na zámku, s stelbami.

s prachy2
) i s všelijakými svršky, kterýmiž by se

koli jmény jmenovati mohl}-, na tom zámku, ve

dvoe, ve mlejn, s rolí. s Inkami, s vinicí pod

zámkem, se dvma zahradami, s rybníkem, kte

rýž slov Špilnberský, s haltéi. .? lidmi v Nové

ulici, s robotami, s platy na týchž lidech i s jiný-

mi oužitky, poplatky, se tmi centnýi loje pe-

poušeného, kterýž'
1

) zezníci 4
) brnnští na týž

hrad Špilnberk ron vydávají, :' s tou svobodou

v horách veverských, aby les <!k stavení.>')

drva ku pálení k poteb téhož hradu špilnber-

ského sekali, brali a na hrad voziti bez pekáž-

ky") mohli, i se vším plným právem a panstvím,

což k tomu ke všemu, jakž se nahoe jmenuje,

píslušelo a písluší, tak jakž JMCská sám toho

v držení a užívaní bejti ráil, a mocí tejto smlou-

vy prodáváme purkmistru a rad i vší obci msta
Brna, nynjším i budoucím, ku pravému jejich

ddictví, k jmní, držení a užívaní, a to jmenovi

t za sumniii šest tisíc zlatých, za I zl. XXX gr.

a za 1 gr. VI] d. poítajíc, na tolaích a ^roší 7
)

eských, kteroužto summu dotenu purgmistr a

rada msta Brna položiti mají za ten statek po

datum smlouvy tejto na den svatého Simona Ju-

dy na rathauzi v mst Brn osobám od stavuov

k tomu zízeným, a my svrchupsani. od stavuov

zmocnní, máme pi témž asu hradu Špilnberku

se vším píslušenstvím, tak jakž se svrchu píše,

již psanému purgmistru a rad msta Brna

') Tak v originále.

'-') Opraveno touž rukou r praky.
3
) V orig. kteíž.

*) Tak v originále

"•) Na okraji Zachariáš z Hradce

°) Za tim nepetržené slovo voziti

T
) Tak :' originále.
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\ moc jejich postoupiti a lidi v lovenství u

f.24\. vésti. A podlé tohoto prodaje a smlouvy máji se

ob stran) k sob šachovati a pi najprvnjším

soudu zemském, když dskj zemské zde \ mst
Brn odeven} budou, tuto smlouvu ve dsk

sob dáti vl pro pamt my, Jan 1

Kounica Václav Hodický, 1 na míst jiných osob

s námi zmocnných, purgmistru a rad msta

ltnia tuto smlouvu, pod peetmi našimi stvrzenu,

dali -1110. Jenž jesl dána a psána v mst Brn
v pátek ped svatým Matoušem, apoštolem Pán

lél 1 od narození S\ na Božího

IMV'I.\ poítajíc.

Vklad tvrze a vsi Leštné.

71. Anna, Kateina a Alena, sestry vlastni

Vojko Wilhostic, i - svými erb) Janovi

Lésko éskovce a erbóm jeho své vlastní

zboží a ddictví, totiž tvrz a ves, eená Leítnú,

a druh ves, slov Obec, se vším tej tvr/.i a vsí
1

)

píslušenstvím, - dvoeni, s pivovarem, s sladov-

ní, s pilkou, s mlejnem, s vinohrady, s štpnicemi,

s chmelnicemi, s rolí oranú i neoranú, s Inkami,

s pustotinami, s zákopami a pastvami, s pastvi-

šemi, sdoly, s horami, s háji, skovinami, - iž-

bami, s lovy. s liony, s mezemi, s hranicemi, S lid-

mi platnými i neplatnými, s podacím kostelním

v Leštné, S kury. s robotami, s vajci, desátky vin

nými. s krmami, s šenkern vína panského, s ou-

žitky i se všemi poplatky, s rybníkem, s potoky,

s struhami, s vodami tekutými i netekutými i se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím,

tak jak/ to sa rchupsané zboží a ddictví v svých

mezech a hranicích od starodávna záleželo a zá-

leží a vymezeno jest, nic tu sob ani erbóm svým

a potomkóm budoucím žádného práva, panství ani

vlastenství nezachovávajíc ani pozuostavujíc, tak

jakž sme to zboží a ddictví sami drželi a jeho

požívali, ve dsky zemské vkládáme a vpisujeme

k jich pravému jmní, držení a ddinému poží-

vaní, a kdež by nám to jisté zboží ve dskách za-

psáno bylo, to tímto vkladem moíme a v nive

obracujeme.

Vklad tvrze a vsi Ratiboic.

72. Karel. Ctibor, VOldich, bratí vlastní Ho-

stákovští z Arklebic, i s svými erby Janovi Ho-

stákovskému z .Arklebic, bratru našemu vlastní-

mu, erbóm a budoucím potomkóm jeho, totiž

tvr2 a 7'es Ratiboice se všemi a všelijakými

svršky a nábytky, což jest jich tu koli na Ratibo-

icích ve dvoe i v pivovae, mimo ty svršky,

kteréž Marget z Duban, matei naší vlastní, po-

dlé zízení zemského náleží a zinventovány sou,

ves celou Bouov, ves pustou Vacenovice, týž ves

f.25 pustou Poklaty, s lesy k týmž všem naped jme-

novaným, s háji. s chrastinami, s rolí oranú i ne-

oranú, S luk.mu. pastvami, - pastvišemi, S ryb-

níky a s rybníky, s vodami tekutými 1 neteku

tými, s hony, s lovy, s ižbami, s mezemi, s hra-

nicemi, s lidmi platnými 1 neplatnými, s póplat

ky, se všemi a všelijakými oužitky, kterýmiž se

koli jmény jmenuji, i se vším plným právem,

panstvím a píslušenstvím, jaká to zboží svrchu-

psané od starodávna v svých mezech a hranicích

záleží a vymeno jest a nám se po nebo tiku

Trystramovi Hostákovském z Arklebic, otci na

šem, dostalo, nic sob, erlK>m svým ani budúcím

potomkóm na loni zboží práva, panství ani kte-

rého vlastenství nepozuostavujíc ani zachovává

jíc, tak jakž sme to zboží a ddictví sami drželi

.1 jeho požívali, ve dsky zemské vkládáme a vpi-

sujeme k jich pravému držení a ddinému poží-

vaní, a kdež by nám to jisté zboží a ddictví ve

dskách zapsáno bylo. to tímto vkladem moíme a

v nic obracujeme.

Vklad hradu Kounic.

73. Jhcrjan Žabka z Limberku i s svými erby

'/.ykmitndovi z Zástizl, erbóm, ddicóm i budou-

cím potomkóm jeho své vlastní a žádnému nezá-

vadné zboží a ddictví, hrad Kounice i s klášte-

rem pod týmž hradem Kounici, s dvorem popluž-

nviii. s pivovarem i s sladovní, s mlejnem, s za-

hradami, s vinohradem pod hradem, msteko
Kounice i s kostelním podacím, msteko pusté

Jiíkov, msteko Pravlov s kostelním podacím

i s majtem, ves Nmíce i s desátkem obilným

jarým i ozimým z rolí Komárovské, ves Kupao-
vice, ves Trboušany s dvorskou rolí i s tou rolí,

slov v Štatmholce. ves Hlínu i s tím tam koste-

lem, ves Xespojovicc, i s many, k tomu hradu

z tch nahoe psaných msteek a vesnic od sta-

rodávna náležícími, krom dvou manu v mste-
ku Kounicích, v smlouv vymínných, se vším a

všelijakým toho panství svrchupsaného píslu-

šenstvím i s povinností a právem manským, jakž

sem toho statku v držení a užívaní sám byl, s lid-

mi platnými i neplatnými, s ospy, s husemi, s ku-

ry, vajci, oužitky a požitky i se všemi poplatky,

kterýmiž se koli jmény jmenují, s robotami spra-

vedlivými, s rolí oranú i neoranú, s rybníky,

s rybnišemi. s ekami, s stavy, s potoky, s voda-

mi tekutými i netekutými, s lukami, s pastvami,

s pastvišemi, s horami, s doly, s lesy, s háji,

s chrastinami, s kovinami, s mlejny, s mlýniše-

mi, s mezemi a s hranicemi, s platy penžitými,
j

s desátky obilnými i vinnými i s zemními spra- f.25 v.

vedlivými, všelijakými duochody, s lovy, s hony,

s ižbami a se vším plným právem, panstvím a

píslušenstvím, jakž ta zboží nahoe jmenovaná

v svých mezech a hranicích od starodávna záleží

a zamezeny2
) sou, nic sob tu ani erbóm i budou-

') V orig. vším. '-') Tak v originále.
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cíin svým práva, panství, svobod ani kterého vla-

stenství žádného nepozuostavujíc ani zachováva-

jíc, krami- tch všech vajminek,1
) kteréž sem

smlouvu trhová speetmí v tom statku vymínil

a pozuostavil, ve dsky zemské vkládám ku pra-

vému jejich jmní, držení a ddinému užívaní.

a kdež by to svrchupsané zboží mn a erbóm

mým ve dskách svdilo, to tímto vkladem mo-

ím a v nive obracuji.

Vklad dvoru v Tvoehrázi.

74. Havel Bušek z z Tvoehráž') 1 s svými er-

by Sazemovi Zajímaovi z Ku ustát u a erbóm je-

ho své vlastní zboží a ddictví, dvuor v Tvoe-

hrázi s rolí oranú i neoranú, s štpnicí, s vino-

hradem, s loukami, s pastvami, s pastvišemi,

s lesem, s hájem, s chrastinami, s kovinami,

s hony, s ižbami, s rybníky, s rybnišemi a s tím

kusem potokem, kterýž skrze štpnici jde, s vo-

dami tekutými i netekutými, s mezemi, s hrani-

cemi, s oužitky a všelijakými požitky i se vším

plným právem a píslušenstvím, tak jakž to zbo-

ží, svrchupsaný dvuor, od starodávna v svých

mezech a hranicích vymen jest, nic tu sob ani

erbóm svým a budúcím potomkóm na tom jistém

zboží práva ani panství ani kterého vlastenství

nepozuostavujíc ani zachovávajíc, tak jakž sou

toho pedkové moji a já po nich v držení a poží-

vaní byli, než všecko to vkládám a vpisuji ku pra-

vému jejich jmní, držení a požívaní, a jestliže

by to zboží, nadepsaný dvuor, mn aneb komu
jinému ve dskách svdilo, toho se všeho odíkám
a tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad dvoru v Ratišovicích.

75. Kateina ze Tebíe i s svými ddici a bu-

dúcími potomky Sazimovi Zajímaovi z Kunstá-

tu a erbóm a budúcím potomkóm jeho své vlast-

ní zboží a ddictví, puol druhého dvoru a dva

podsedky v Ratišovicích, ku pravému ddictví

f.26 s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami.

s pastvišemi. s lesy, s háji, s chrastinami, s ko-
vinami. s hony, s ižbami, s vodami tekutými i

netekutými, s rybníky, s rybnišemi, se dvma
štpnicemi, pi tom puol druhém dvoru a dvou

podsedcích ležícími, s mezemi, s hranicemi, s ou-

žitky a všelijakými požitky, se vším plným prá-

vem a píslušenstvím, tak jakž to zboží svrchu-

psané, puol druhého dvoru a dva podsedky, od

starodávna v svých mezích a hranicích záleží a

vymezeno jest, nic tu sob ani ddicóm svým a

budoucím potomkóm na tom jistém zboží práva,

vla>tenství ani vladaství nepozuostavujíc ani

zachovávajíc, tak jakž sou toho pedkové moji

v držení a užívaní byli, všecko to ve dsky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému ddictví, svobod-

né a žádnému nezávadné, a kdež by mi to jisté

zboží ve dskách svdilo, to tímto vkladeni mo-

ím a v nive obracuji.

Vklad vna Ann z Pedboe.
76. Jiík elou/d / z Pálovic, sudí práva menší-

ho kraje brnnského, Ann z Pedbofe], manželce

své. na tvrzi a vsi eici s jich píslušenstvím,

statku svém ddiném, pt set kop groši eských

k jejímu vnnému právu a nad véno z lásky své

manželské puol tetího sta kop groši, též eských,

ve dsky zemské vkládám a vpisuji a píjemím
toho vna i nad vno sám se iním vším statkem

svým, kterýž mám neb jmiti budu.

Mežován a na okraji Zachariáš z Hradce.

Vklad vna Mariann z Boskovic.

77. Jan starší z Žerotína Mariann z Boskovic,

manželce své, na svém vlastním ddiném zboží,

žádnému nezávadném, totižto na zámku, mste-
ku a dvoe Rosicích, na pivovae v Pendorf, na

podmstí Pendorf, na vsi Teéicích, na lesi Boi-

n, na rybníku Teickém, na rybníku Nohavici,

na rybníku Kabát, na rybníku Stajskalu. na ryb-

níku Vomickém, na lesi Sípu, na vsi Votnicích,

na vsi a dvoe Hlochkovanech. na vsi Popovicíck,

s jich vším, toho zámku, msteka a vsí. píslu-

šenstvím puol tetího tisíce kop groši eských

vna a z lásky manželské nad vno pt tisíc kop

gr. eských, za I kopu LX gr.. za I gr. ATI d.

bílých poítajíc, ve deky zemské vkládám a vpi-

suji a toho vna i nad vno píjemím se iním

vším statkem svým, kterýž mám aneb ješt jmíti

budu.

Mežován a na okraji Zachariáš z Hradce.

Spolek. f.26 v.

78. Marianna z Boskovic Jana staršího z Že-

rotína, manžela svého, na pt tisíc kop groši es-

kých, kteréž na zámku, msteku a dvoe Rosi-

cích, na pivovae v Pendorf, na podmstie Pen-

dorfu, na vsi Teicich, na lesi Boin
i
na rybníku

Teickém, na rybníku Nohavici, na rybníku Ka-

bátu, na rybníku Stejskalu, na rybníku Vomic-

kém, na lesi Sípu, na vsi Vomicích, na vsi a

dvoe Hlochkovanech, na vsi Popovicich, s jich

vším píslušenstvím, kteréž dskanu zemskými

nad vno zapsáno mám, pijímám na pravý, jed-

nostajný spolek, i na to na všecko, kdež co mám
aneb ješt jmíti budu.

Vklad vna Braxid z Boskovic.

79. Jindich Mezeícký z Lomnice Braxid

ernohorské z Boskovic, manželce své. k jejímu

vnnému právu na svém vlastním ddiném zbo-

ží, žádnému nezávadném, totiž na puol zámku a

polovici msta Jemnice, na puol vsi Tebelovi-

cích, na vsi Vostojkovicích a na vsi Popicích, se

vším toho zámku, msta a statku všelijakým pí-

slušenstvím, tak jak mi se to na díl muoj dostalo,

') í' orig. vajminech a n jest tou: nikou opraveno z k. -) V orig. z Stvoehráz.
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isice Ao/- gr. eských a mul véno jeji ti ti-

síce kop gr. eských, za I kopu LX gr. a 1a I gr.

\ II il. bílých poítajíc, ve dsky zemské vkládám

.1 vpisuji. Píjemira toho vna 1 n.t<l vno se i

nim vším statkem svým, kterýž mám neb jmíti

budu.
I
u.Uik Mezelckj / Lomnice

na miste Vlbrechta 1 Boskovic.

Spolek.

N». Braxida ernohorská Boskovic hndi-

Lomnice, manžela svého, na summu nad

véno. ti tisíce kop gr., které: mám dekami zem-

skými zapsané na puol zámku a polovici msta

Zemnice, na puol vsi Tebelovicích, na puol i>si

Báovicich a na vsi Popicich, se vším toho puol

zámku, msta a statku všelijakým píslušenstvím,

• na to na všecko, což mám nebo míti budu, pi

jímám na pravj .1 jednostajný spolek.

F. 27 Vkkul vna Johance z Vranova.

81. Jan Hostákovský s Arklebic Johance z Vra-

manželce své, vna jejího puol druhého tisí-

ce zlatých a nad vno summu tyi tisíce jedno

-to zlatých, za 1 zl. XXX gr. a za l gr. sedm bí-

lých poítajíce, na svém vlastním a ddiném zbo-

ží, totiž na tvrzi a vsi Ratiboicích a Bouov a

pusté vsi Vacenovicích se vším k tej tvrzi a ves-

nicím píslušenstvím. ve deky zemské vkládám a

vpisuji a píjemím iním se toho vna i nad v-

no vším statkem svým. kterýž mám neb jmíti

budu.

Spi ilek.

82. Johanka s Vranova Jana Hostákovského

z Arklebic. manžela svého, jnaj nadvno, kteréž

zapsané mám na tvrzi a všech Ratiboiticích,1

)

Bouov a pusté vsi Vacenovicích, se vším píslu-

šenstvím, totiž na summu tyi tisíce 1 st.. zla-

tých, za 1 zl. XXX s^r.. za gr. X" T 7 d. bílých po-

ítajíc, i na to na všecko, což. mám aneb jmíti

budu, pijímám na pravý a jednostajnj spolek.

». L tf.28 8"5. Léta od narození Syna Božího Krista

Pána IMDLXII], pi asu druhé nedle v pust

fS. bezna 1563] v mst Brn držán jest soud

zemský skrze urozený pány, pana Pertuolta z Li-

pého na Krumlov, hajtmana, najvyšího maršál-

ka království eského a JMti ímského, eského

etc. krále Maximiliána komorníka, pana Zacha-

ryáše z Hradce na Teli, najvyšího komorníka,

pana Václava Berky z Dube. z Lipého a na Štem-

berce. najvyšího sudího markrabství moravského.

a urozeného vládyku Matyáše z Hartunkova a

na Cechách, najvyšího pisaství téhož markrab-

ství misi,, držícího; na kterémž sou sedli: duo

stojnj \ Bohu otec. pan Marek, biskup olomúcký,

.1 urozeni páni, pan Sezama') Zajíma z Kunstá

tu na [evišovicich, pan1) Znata z Lomnice na

Lomnici, pan |.m Krají z Krajku na Oslova

nech, pan Volf Dytrych, hrabie z H ardeku a

z K|l |acka, na I .eto\ nich. pan Zdenk I «ev z Rož

mitálaaz*) [Bjlatnéna Hrutovicích, pan Albrecht

Cernohorskj /. Boskovic na erné Hoe, podki

moí, pan Jindich z Šternberka na Holešov, pan

lan starší z Zerotína na Rosicích, pan Fridrych

z Zerotína na Miloticích, pan Jetieh z Kunovic

u.i Brod l nerském, pan Smil Bilík z ECornic na

Neselí, pan Fridrych Beznický z Xáchoda na

Dunajovicích, a / vládyk: Václav Hodický z Ho
dic na llostiun. najvyší hofrichtý, Jan Kropá
/. Nevdomí na Hranicích, Jan Zdánský z Zá-

stizl na Buchlov, Jan Zahrádecký z Zahrádek

na erveném Hrádku. Adam Hrubickj zaehti

na na Budkov, Vilím Dubanský ze Zdenína na

Habrovanech.

List mocny královský. í.28v.

84. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, esky,

dalmacký. charvatský etc. král, infant v Yšpaný.

arcikníže rakouské, markrabie moravské, lucem-

burské a slezské kníže a lužický markrabie etc.

oznamujem tímto listem všem, že sme prosem

jménem urozeného Jiíka Lomnického z Lomni-

ce, vrného našeho milého, abychom jemu list

náš mocný dáti ráili, na kterýž by všecek a vše-

lijaký statek svuoj. kterýž koli jmá a jmíti bude,

poruiti a jej zíditi mohl. K jehožto prosb na-

klonni sotice. s dobrým rozmyslem a naším ji-

stým vdomím, mocí královská v echách a ja-

kožto markrabie moravský svolili sme k tomu a

tímto listem svolujeme. vuoli naši jistou a moc

plnu témuž Jiíkovi dávajíce a toho dopouštjíce.

aby 011 všecken a všelijaký statek svuoj movitý i

nemovitý, ddiný, manský neb zápisný, kterýž

již jmá aneb ješt jmíti bude, odkázati neb poru-

iti mohl a moc ml za zdravého života neb na

smrtedlné posteli, komuž se jemu kolivk a kdy

kolivk zdáti a líbiti bude. krom duochovních

osob, a také aby mohl a moc ml sdlati poruiní-

ky statku svého a dtí svých, kteí se jemu uži-

tení zdáti a vidti budou, a to bez naší. budú-

cích našich, králuo eských a markrabí morav-

ských, i jiných všech lidí všelijaké pekážky, však

') Tak v originále. nici nebyl tehdy tento Znata mladší z Lomnice, nýbrž

5
) Tak v originále. Oldich, syn a ddic V.naty staršího ~ Lomnice a na Ná-

3
) Toto a dalších pt slov touž rukou na okraji. Zdá se mésti. Viz také nie pozn. ') u . 05.

však. že v slovech na Lomnici jest omyl. Pánem na Lom- ') Toto a další slovo lest v orig. psáno slatné.
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to zídíc listem pod svú peetí a tí nebo ty
pánuov aneb dobrých urozených lidí peetmi na

svdomí. Kteréžto zízení, dání, odkázaní, též i

poruník zdlání statku svrchupsaného Jiíka,

tak jakž se svrchu píše, tolikéž jmá moci a pev-

nosti jmíti, jako by to dskami zemskými zapsáno

a utvrzeno bylo, bez umenšení. Protož pikazuje-

me hajtmanu, najvyším komorníku a sudímu

desk zemských markrabství moravského, nynj-

ším i budúcím. vrným našim milým, abyste,

když kolivk od nadepsaného Jiíka požádáni

budete aneb od poruníkuov jeho, kšaft ten nebo

zízení, kteréž by o statku svém na tento náš

mocný list udlal, ve dsky zemské i s listem tím-

to vložiti a vepsati rozkázali, jinae toho neiní-

ce, bez zmatku a všelijaké odpornosti. Tomu na

svdomí peet naši královskú k listu tomuto pi-

vsiti sme rozkázali. Dán v Vídni ve tvrtek den

svatého Ondeje, apoštola božího [30. listopadu

1536], léta Pán IMVCXXX\T a království na-

šich ímského VI., uherského X. a eského XI.

Ferdynandus.

Yidit Joannes Pflug de Robnsstayn,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Jiík Zabka etc.

Tohoto listu ke dskám poslové dáni jsou od

pana hajtmana pan Sazema Zajíma z Kunstátu

a pan Jan Krají z Krajku.

f-29 Poruenství Jiíka z Lomnice.

85. Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen.

Ponvadž as všech vcí na tomto svt pjuje,
kteréž netrvají a sou pomíjející, neb skrze smrt

všecko odchází a konec svuoj bére. a to všecko

Pánem Bohem všemohúcím zízeno jest. a u kte-

réhožto v moci a rukou jest každého lovka
smrt i život, a protož nic jištího ped sebú nema-

jíce nežli smrt a nic nejistjšího nežli hodina

smrti: a protož já Jiík z Lomnice a na Lomnici,

uvažujíc to u sebe. že také toho ujíti nemohu,

než smrti tlesnu jako jiní lidé, když Pán Buoh

povolati ráí, oekávám, a že s toho svta musím

jíti, nechtíc, aby o statek muoj. kteréhož jest mi

Pán Buoh všemohúcí z milosti a do vuole své

svaté puojiti ráil, a
1

) po smrti mé jaké nesnáze

aneboli zmatkové bejti mli. i iním o témž stat-

ku svém takové poízení: Jakož mám list mocný

od najjasnjšího knížete a pána. pana Ferdynan-

da, ímského, uherského, eského etc. krále, in-

fanta v Yšpaný, arciknížete rakouského a mar-

krabie moravského, pána mého milostivého JMti,

kterýmž mn JMKská milostivé povolení dávati

ráí, abych o statku svém mohovitém i nemoho-

vitém mohl zíditi a poniiti a poruníky uch ná-

padníky sdlati, jakž by mi se líbilo a zdálo, jakž

to týž list mocný královský ší a svtlej 1 v sob
ukazuje a zavírá, kdež já, již dotený Jiík

z Lomnice, souc v zdraví a pi dobré pamti od

Pána Boha sob dané, na takový mocný list

JKMti takto ídím a porouím: Item. Najprvé

porouím všecek statek svuoj, kterýž nyní jmám
aneb potom míti budu, urozenému pánu, panu

Znatovi staršímu 2 Lomnice a na Xámši, straj-

ci mému milému, na takový zpuosob: když by

mne Pán Buoh s tohoto svta povolati ráil a sta-

tek muoj podlé poruení mého v moc jmenova-

nému panu Znatovi staršímu, strajci mému.

v držení a užívaní se dostal, aby již jmenovaný

pan Znata, strejc muoj. z toho statku tmto oso-

bám, jakž dole poznamenáni sou, v plném roce

poád zbhlém') po ujití statku tuto summu pe-

nz hotových vydal: Item. Najprvé panu Znato-

vi mladšímu a panu Albrechtovi, bratím z Lom-

nice, synuom pán Janovým, každému jeden ti-

síc zlatých porouím, panu Petrovi z Kounic a na

Damboicích jeden tisíc zlatých, pann Alenzech-
tic, kteráž pi nebožce manželce mé i též dcei mé,

do smrti jich pi nich byvše, sloužila i ješt též

pi mn jest, dva tisíce zlatých, Bohuslavovi Sa-

dovskému z Sloupna, ouedníku na Pcrnštajnc,

ti sta zlatých, Janovi Rousovi, služebníku své-

mu, dv st zlatých, Matjovi písai, jestli pi

mn až do smrti mé zuostane, padesáte zlatých.

A to všecko, což sem tuto zejména, jak svrchu-

psáno stojí, odporuil, jest tak vuole má, tej celé

víry souc panu Znatovi staršímu z Lomnice,

strajci mému
|

milému, že tomu podlé kšaftu a f.29v.

poruenství mého všemu zadosti uiní bez dalších

nesnází a odpornosti. Také sob toto obzv/l]ášt-

n a svtle pozuostavuji a v moci své zanechá-

vám: jestliže bych chtl já, Jiík svrchupsaný,

toto poruenství zmniti nebo zkaziti a v nive

obrátiti, abych toho dobru vuoli jml a jiné po-

ruenství, jakéž by mi se koli zdálo a líbilo, poí-

diti a udlati mohl. Tomu na svdomí a jistotu

já, svrchupsaný Jiík z Lomnice, peet svú vlast-

ní sem k tomuto mému poruenství a jisté vuoli

mé pivsiti sem3
) rozkázal a pro širší toho v-

domost piprosil sem urozených pánuov, pana

Voldicha z Lomnice a na Yokarci. pana Jana

Beznického z Xáchoda a na Jinošov, a uroze-

ného vlády ku. pana Burjana Vaneckého z Jem-

nický a na Yani, urozeného vládyku, pana Ada-

ma z Janovic a na Jesenici, urozeného vládyku,

pana Jindicha Králického z Králic a na Králi-

cích, urozeného vládyku. pana Jiíka Voslavické-

ho z Jemnický a na Yoslavice, že sou také peeti

své podlé mé na svdomí k tomuto mému poru-

enství pivsiti dali, sob i erbóm svým bez

') Tak v originál,'.

'-) Opraveno touš rukou se slov po ujití.

3
) Tak, opakováno, v originále.
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škody. Jenž jest dáno a psáno na Lomnici na

den svatého Pavla na víru obráceni (25. ledna

léta od n: ího tisícého pti-

10 druhého poítajíc.

I ,is1 ni. cn: J
Mu císae.

s<>. My Ferdynand, z bozi milosti ímský král.

a uherský, ceskj

.

dalmacký, charvacký etc. král. infant v Yspaný,

arcikníže rakouské, markrabie moravské, lucem-

burské a slezské kníže a lužický markrabie etc.,

oznamujeme tímto listem všem, >.e sme ponížen

jménem urozeného Voldicha z Lomnice

h i, vrného našeho milého, abychom je-

mu list náš mocný dáli ráili. na kterýs by všecek

'ijaký statek svj, který/, koli jma neb jmíti

bude, poruiti a jej zíditi mohl. K jehožto po-

korné prosb naklonni souce, s dobrým roz-

myslem, naším jistým vdomím, mocí královská

chách a jakožto markrabie moravský

sme k tomu a tímto listem svalujeme, vuoli naši

jistou a moc plnou témuž. Yoldichovi z Lomni-

ce dávajíce a toho dopoušejíce, aby on všecken

a všelijaký statek svuoj movitý i nemovitý, d-
f. 30 diný neb zápisný, kterýž má aneb ješt jmíti

bude. bez statkuov lenných a manských, kterýž,

nápadové nám spravedliv náležejí, odkázati neb

poruiti mohl a moc ml za zdravého života neb

na smrtedlné posteli, komuž se jemu kolivk a

kdy kolivk zdáti a líbiti bude, 1/ také aby mohl .;

moc ml zdlati poruníky statku svého a détí

svých, kteíž se jemu užitení zdáti a vidti budu.

a to bez naší. budúcích našich, králuov eských a

markrabí moravských, i jiných všech lidí všeli-

jaké pekážky, však to zídíc listem pod svú pe-

etí a tí neb ty pánuov neb dobrých uroze-

ných lidí peetmi na svdomí. Kteréžto zízení,

dání, odkázaní, též i poruníkuov zdlání statku

f.vrchupsaného Oldicha z Lomnice, tak jakž. se

svrchu píše, tolikéž má moci a pevnosti jmíti.

jako by dskami zemskými zapsáno a utvrzeno

bylo, bez umenšení. Protož pikazujeme najvy-

šímu komorníku a sudímu desk zemských mar-

krabství našeho moravského, nynjším i budu-

cim, vrným našim milým, když kolivk od nade-

psaného Oldicha z Lomnice neb od poruníkuov

jeho požádáni budete, abyste ten kšaft a zízení,

kteréž by o statku svém na tento náš mocný list

královský udlal, jej ve dsky zemské i s tímto

listem vložiti a vepsati rozkázali bez zmatku a

všelijaké odpornosti, jinae nikoli neiníce. Tomu
na svdomí peet naši královskú k tomuto listu

pivsiti sme rozkázali. Dán v Vídni v stedu po

nedli postní, jenž slov Reminiscere [4. bezna

1556], léta Pán IMY CLYI a království našich

ímského XXVI. a jiných XXX.

IVnh nandus.

Joachym de Nova I >omo,

supremus regni Bohemie cancellarius.

Sigmund I lelth éte

Tohoto listu ke dekám poslové dam snu od

pana h.ijtmana pan Albrecht ernohorský / Bos

kovic, podkomoí, pan Jindich z Šternberka.

Poruenství pana Oldicha z Lomnice.

NT. I.i VoldHch 1 Lomnice a na Xámišti, zna-

menavši neustavinost svta tohoto a kterak

všickni lidé na tom svt nic jistjšího nemáme
nežli smrt a nic nejistjšího nežli hodinu smrti.

1 nevdouce já kdy mne Pán Buoh s tohoto sv
ta povolati ráí, nechtíce, abj po mé smrti o sta

tek muoj, kterýhož mi Pán Buoh z milosti a do

vuole své svaté popíti ráil, jací soudové a ne-

snáze mezi páteli mými povstati mli, soud pi
dobrém zdraví, rozumu a pamti, sob od Pána

Moha propjeným. </ maje mocný list. od najjas-

njšího a nejnepemoženjšího knížete a pána, f. 30 v.

pana Ferdynanda, nynjšího císae ímského a

na onen as ímského, uherského a eského etc.

krále, infanta v Yšpaný. arciknížete rakouského

a markrabie moravského, lucemburského a slez-

ského knížete a lužického markrabí etc, pána

mého najmilostivjšího, sob daný, kterýmžto

listem J.MCská mn moc dávati ráí. abych o

statku svém poruenství a naízení uiniti a ten

dáti mohl. komu a kily by mi se dobe líbilo ,1

zdálo, bud za zdravého života neb na smrtedlné

posteli, jakž týž list mocný to vše v sob sieji

obsahuje a zavírá: kdež já, svrchupsaný Voldich

z Lomnice, na týž list mocný, mn od JMCské
a na onen as Kský daný, toto poruenství o

statku svém, kterýž mám aneb ješt míti budu.

ve jméno svaté a nerozdílné Trojice amen iním
a zámek Xámš s tím se vším, což k nmu pí-

sluší, i s tím. což sem k nmu pikoupil, slepšil a

piinil, i všecken a všelijaký jiný statek svuoj,

kterýž koli po mn zuostane, jakýmiž se koli jmé-

ny jmenuje a jmenovati mže, pozemský, na

svrchcích, listech, klýnotech aneb hotových pen-

zích, porouím a z lásky dávám po smrti mej,

souc toho dobe mocen, urozenému pánu, panu

Janovi staršímu z Zerotína a na Rosicích, panu

ujci mému zvlášt milému, a jakž by mne Pán

Buoh s tohoto svta povolati ráil, aby se týž pan

Jan starší z Žerotína, pan ujec muoj milý, v zá-

mek Xámš i ve všecken statek muoj pozemský

a jiný, jakýmiž by se koli jmény jmenovati mohl

a po mn pozuostal, uvázal, jej držel a užíval a

s ním jako s svým vlastním a ddiným statkem

inil, což se jemu dobe zdáti a líbiti bude, bez

každého lovka pekážky, a z toho statku dluhy

spravedlivý, kteíž by po mé smrti zuostali, aby

splatil aneb se s viteli o to urovnal. Však toto

sob znamenit vy-mieuji a tý moci a svobody
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pózuostavuji, abych mimo toto poruenství ješt

poruenství na papíe uiniti mohl pod peetí svú

a na svdomí pánuov a dobrých lidí rytíských

peetmi. A tím poruenstvím jestliže bych až do

dvatcíti tisíc kop grošuov eských komu co poru-

il bu osob neb osobám, aby nahoe jmenovaný

pan Jan starší byl povinen to z statku mého tomu.

aneb komuž bych rozporouel, to všecko zouplna

beze všech souduov vydati a podlí tohoto poru-

enství mýho všemu zadosti uiniti. To aby tak

stálý a trvanlivý bylo, což bych komu tím poru-

enstvím na papíe až do vajš psané summy roz-

porouel, jako by v tomto mým poruenství 1

) slo-

vo od slova vepsáno bylo. A toho všeho pro lepší

vdomost a jistotu, že v tom ve všem ta jistá a

konená vuole má jest, což se v tomto mým po-

ruenství píše, já, svrchupsaný Voldich z Lom-
nice, s mým jistým vdomím a vuolí peet svou

vlastní k tomuto mýmu poruenství sem pivsiti

dal. A piprosil sem urozených pán, pana Per-

tuolta z Lipého a na Krumlov, hajtmana mar-

krabství moravského, najvyšího maršálka krá-

lovství eského a JMti krále ímského a eského
etc. komorníka, pana Václava Berky z Dube.

z Lipého a na Štemberce, najvyšího sudího dote-

ného markrabství, pana Sazimu Zajímae z Kun-
státu a z Jevišovic na Jevišovicich, pana Jana

Krajie z Krajku na Oslovanech, urozeného a

stateného rytíe, pana Václava Hodického z Ho-
dic na Hostimi, najvyšího hofrychtýe téhož

f.31 markrabství
|
moravského, a urozeného vládyky,

pana Jana Martínkovského z Rosee a na Budi-

šov, že sou peeti své vedli mý na svdomí k to-

muto mýmu poruenství pivsiti dali, sob a er-

bóm svým bez škody. Jenž jest dáno a psáno na

zámku Xámši v nedli po svatých Tech krá-

lích fio. ledna 1563], léta božího tisícého ptisté-

ho šedesátého tetího.

Smlouva na desátek vinný židlochovský.

88. Léta Pán IMVCLXI, v stedu po svatém

Petru a Pavlu [2. ervence 1561] v mst Olomú-
ci mezi urozenými pány, panem Zacharyášem
z Hradce a na Teli, najvyším komorníkem mar-
krabství moravského, s jedné a panem Václavem
Berku z Dub, z Lipého, na Štemberce, najvyším

sudím téhož markrabství. s strany druhé námi,

Pertuoltem z Lipého na Krumlov, hajtmanem
markrabství moravského, najvyším maršálkem
království eského a JMti krále Maximiliána ko-

morníkem, prostedníkem, letichem z Kunovic
a na Brod Uherském, Janem Kropáem z Ne-
vdomí na Hranicích, páteli od stran vydanými.

stala se jest smlouva a trii celý a dokonalý, a to

takový, že jest nadepsaný pan sudí sám od sebe i

erbuov svých panu komorníkovi a erbóm jeho

prodal a mocí této smlouvy prodává desátek vin-

nej a perkrecht z hor židlochovských, od staro-

dávna k zámku Špilnberku pináležitý, i s platem

vinohradním hory frejunkové i s tou povinností,

kteráž od probošt rajhradských, nynjších i bu-

dúcích, initi se má, když se ten desátek vybírá

v Židlochovicích každého roku, osobám, kteíž

na nm sedí, chléb, pivo, díví dávati a posílati

potud, pokudž ten desátek vybírají. A to vše pro-

dáno ku pravému a ddinému užívaní, svobodné

a žádnému nezávadné, a tak, jakž jest to sám od

stavuov markrabství moravského koupil a toho

v držení a užívaní byl, a to za summu sedm tisíc

kop gr., za jednu kopu LX gr. a za I gr. VII d.

bílých poítajíc, na tolaích a groši 5
) eských,

kterúžto summu svrchupsanému panu Václavovi

Berkovi neb erbóm jeho nahoe jmenovaný pan

Zacharyáš na zpuosob duole psaný dáti a zaplatiti

a na zámku Štemberce položiti má: na den sva-

tého Václava najprvé píšího jeden tisíc kop gr.

a od svatého Bartolomje najprvé píšího ve

dvú letech poád zbhlých šest tisíc kop gr. A b 1

má a povinfen] bude týž pan Zacharyáš panu

Václavovi Berkovi hned zde v Olomúci listy

s hodnými rukojmiemi podlé plpisu od pana

Václava Berky vydaného po ourok obyejný uji-

stiti a v moc jeho dáti, a pan Václav tch hor vi-

nohradních na den svatého Vavince panu Zacha-

ryášovi i s tou smlouvou, kterou se pán}' stavy

má, postoupiti, a týž pan Zacharyáš i s erby a

potomky svými nejina, než jakž od starodávna

za právo a poádek, užívati a ty desátky a perk-

rechty bráti, a kteíž vinohradové pedešlé osvo-

bozeni, podlé toho jich zachovati, a z tch desát-

kuov každého roku pedkem šest drajlink vína '

perkrechtu na zámek Židlochovice pánuom a dr- f- 31 v.

žitelóm Židlochovic do jejich beek a do Brna do

kláštera bosákóm 3
) jeden drajlink vína pi ka-

ždém vinobraní vydávati, tak jakž se od staro-

dávna vydávalo, má, a pi najprv píštím vino-

braní týž pan Zacharyáš panu Václavovi Berkovi

z hory Štrosperku tyi drajlinky vína dáti a

pan Václav Berka touto smlúvu pi prvním neb

druhém soudu, kterýž v mst Brn držán bude,

když dsky otevíny budou, má ve dsky vložiti. A
což se v této smlouv píše, to sou sob slíbili ctn,

ádn, kesansky a bez perušení zachovati. A
pro lepší toho jistotu my, svrchupsaní prosted-

ník a pátelé od stran vydaní, peeti naše piv-
siti sme dali. Stalo se léta a dne jako nahoe.

Petrhán a na okraji na f. .?/ Zachariáš z Hradec.

') l' orig. poruenstvím.
'-') Tak v originále.

3
) T. .1. františkánm u sv. Bernarda.
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Vklad vsi Volešné

89. Léta Tam- 1MVIA III. ve tvrtek po

Hromnicích [3. února 1558] stal se jest odhad na

vsi Volešné Závisné, statku Oldicha Osean

.fAv/iu> 3 Osean, skrse uro eného pána, pana l á

Krajku na Nových Uhericích, na

miste pana Václava Berky s Dube, s Lipého a na

Stemberce, najvyšího sudího raarkrabstvi morai

skrliu. .j urozeného vládyku Matyáše s Hartunko-

na echách, místo držící najvyšího písastvi

téhož markrabstA í.

Ves Volešná Závisná.

I tem. X.t lidech duole psaných znamená se, co

kto platu penžitého neb jiného dává:

ítem. Pavel Rakl /. polouláni dává platu

• svatém Jií X 1
1 gr.,

svatém Václave tolikéž [XIJ gr.]
1

),

píhonného o témž 1 \ 1
1 d..

slepic \ 1.

vajec XX.

[tem. Jan Špigl / polouláni dává

o svatém Jií \ 1 1

1

1'/., gr.,

l> svatem Václave též [XIIIIV2 gr.]
1
),

píhonného 1 1 1 g
r r. ' '7,. d.,

slepic VII,

vajec XXI 1.

[tem. Broš ze puol druhé tvrti dává platu

o svatém Jií XI I gr.,

o svatém Václave též |X1I gr.]
1

),

píhonnéh 1
XII d.,

slepice 1111.

vajec X\ .

f.3'2 [tem. Jan Starej z polúlání dává platu

O -vátém Jií XI 1 gr.,

o svatém Václave též [XI] gr.]
1

),

píhonnéhi 1 X 1 d. I li..

slepic VI,

vajec XX.

Item. Pavel Novák z pul tetí tvrti dává platu

O -vátém Jií XV gr.,

o svatém Václave XX \ gr.,

píhonného XI d. 1 b..

slepic VII,

vajec XXV.
Item. Kašpar z puol druhé tvrti dává platu

o svatém Jií XV gr.,

o svatém Václave též [XV gr.]
1

),

píhonného III gr. 117. d.,

slepice 1 1 1 1

.

vajec XV.
Item. Matj Kochtánek z puol druhé tvrti dává

platu
2

) o svatém Jií VII 1 1 gr..

11 svatem \ .11 l.i\ té

pi íhonného

slepice

\ ajec

[VIII] gr.]*),

\l d. I b..

1 1

1

1.

XV.
Item. Pavel Pysa z zahrady dává

o svatém Jií 1 17,. gr.,

o svatém Václave té [HVigr.] 1
),

píhonného X I d. I b..

slepici I.

vajec 1 1.

[tem. Vondra, dvoák, že dvou lánuov a ze tvrti

dává platu O svatém Jií XLIIIIgr. Vd.,

n svatém Václave X I ,\ gr.,

slepic V.

vajec I kopu XX.
1 1\ sa VII mic.*)

Item <lr;, 1 osob, poddaných panen z Nové ise;

ilává každý z nich píhoního po XI d. I b.,

uiní XI II I gr. 111 d. I li.' r.12'

Summa platu stálého penžitého o svatém Jií

a o svatém Václave Vkop XV gr. 1111 d. I h.*)

Summa slepic XL1III, po 1 gr. uiní XJ.I1II gr.

Summa vajec 1117,. kopy 1111 vajce.

lednu kupu po II gr. uiní VII gr. T d.
r

'i

Summa ovsa VII mic") po lili gr.

uiní XXVIII gr.

Summa platu stálého V 17,. kopy lili gr. V d. I h;
T

)

jednu kopu po X kopách poítajíc uiní za ten

plat - odhádaním LXV7a kopy XVI gr. V72 d.

Item jest jeden rybníek panský, kterýž slov

Na obci
;
podlé zprávy lidí sadí se do nho VI koj).

Item. Tíž lidé dali zprávu, že se jest z dílu Hej-

dova k dílu Oldichovu tyi rybníkové dostali;

sází se do nich XI kop.

Item. Týž oznámili, že sou dva rybníkové ve

vsi, pánu náležití; sází se do každého po I kop.

Summa do tch rybníkuov násady XVIIII kop;

kladouc jednu kopu kapruov po 1 kojí gr.

uiní odhádaní I
c XXXIII kop.

Summa obojího platu, stálého i bžného, na týž

vsi odhádáno panu komorníkovi: i7,.
c XLVIIT7,.

kopy XVI gr. V d.
8

)

Léta Pán IMV^LVIII,

90. v outerý po svatých Filipu a Jakubu [;.

kvtna 1558] stalo a vykonalo se piddní na

vsi Volešné Závisné, statku Oldicha Vosean-

ského z Vosean, skrze urozené pány, pana Jin-

dicha Mezeíckého z Lomnice na místé pana

Zacharyáše z Hradce a na Teli, najvyšího ko-

morníka, pana Václava Krajíe z Krajku na místé

pana Václava Berky z Dube, z Lipého a na Stem

herce, najvyšího [sudího] markrabství moravské-

') V orig. jest místo íslic v závorkách šikmá ára od

slova tolikéž, nebo dále též. ke slovm o svatém Jií. kte-

rá jsou i s íslici v orig. ješt na prvním ádku.
•1 /' orig. jeít na prvním ádku. ») /' oiig. M.

«) Správný souet jest však V kop X 1 1 1 1 gr. V d. I h.

5) V orig. 'A d. •) V »rig. U.

') Správný souet je však W 1/. kopy III gr. VI á. I li.

\) 'o (1. jest vynecháno.
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ho, a urozeného vládyku Brykcího Morami z Me-
zeíí, písae práva menšího zemského, na míst
urozeného vládyky Matyáše z Hartunkova na

echách, místo držící najvyšího písaství téhož

markrabství, u pítomnosti jiných úedníkuov

menších zemských urozenému pánu, panu Zacha-

ryášoii z Hradce a na Teli, najvyšímu komorní-

ku markrabství moravského, na lidech naped

psaných.

f. 33 Vklad zámku Hostinní.

91. Pcrtuolt z Lipého, hajtman markrabství

moravského, najvyší maršálek království eského

a JMti krále Maximiliána etc. komorník, na

míst sirotkuov, po nebožtíku Zdekovi Bítov-

ském z Lichtnburku zuostalých, Václavovi Hodic-

kému s Hodic, najvyšímu hofrychtýi markrab-

ství moravského, erbóm a budúcím potomkóm

jeho zámek Hostim, tvrz Bezce, ves Hostim s ko-

stelním podacím v též vsi, ves Píštno, ves Rad-

kovice, ves Bezce, ves Zbrkovice, což
1
) tu si-

ro I tjkóm náleží, ves Lažánky, ves Jehlice, ves

Blatnice, plat na opravní vsi Ddicích, k témuž

zámku Hostimu od starodávna náležitej, s dvory.

s pivovarem, s pilou, s zahradami, s štpnicemi.

s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplat-

nými, s platy, s poplatky, s inžemi, s robotami,

s kury, s vajci, s ospy, s majtem ve vsi Hostimi,

s lukami, s pastvami, s pastvišemi, s ekami,

s potoky, s vodami tekutými i netekutými, s je-

žen-, s rybníky, s rybnišemi, s behy, s stavy,

s mlajny, s mlýnišemi stavenými i pustými, s ho-

rami, s luhy, s lesy. s háji, s chrastinami, s ko-
vinami, s pahrbky, s doly, s dolinami, s lovy,

s hony, s lovišemi i s ižbami. s mezemi, s hra-

nicemi, tak jakž to zboží svrchupsané všecko i

každé obzvláš v svých mezech a hranicích od

starodávna leží a vymezeno jest, se vším plným

právem, panstvím a píslušenstvím, což kolivk

tm sirotkóm spravedliv náleželo a náleží, nic tu

sirotkóm svrchupsaným, erbóm ani budúcím po-

tomkóm jejich práva, panství ani kterého vlasten-

ství nepozuostavuje ani zachovávaje, než to

všecko na míst sirotkuov svrchupsaných ve

dsky zemské vkládám a vpisuji ku pravému d-
dictví, k jmní a držení a ddinému užívaní, a

kdež by to zboží svrchupsaným sirotkóm ve

dekách zemských svdilo a zapsáno bylo, to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad spolku.

92. Lidmila z Stojeína Petra Zerharta z Na-

sevrk, manžela svého, na své vlastní zboží a d-
dictví, na dvuor a ves Palupín se vším jeho pí-

slušenstvím, i na to na všecko, což mám aneb

ješt jmíti budu, pijímám na pravý a jednostaj-

ný spolek.

Vklad vsi Salavic.

95. Jakub a liluíš. bratí vlastní Kosai, mšta-
Yié msta Jihlavy, i na míst Jiíka ti Danyele,

bratí svých mladších nedílných, i s svými ddici

a budúcími potomky purkmistru a rad i vsí obci

msta Jihlavy, nynjším i budúcím, své vlastní

zboží a ddictví, totižto ves Salavice a dvuor

s tím se vším, což k též vsi i k tomu dvoru od

starodávna písluší. > pivovarem, s roli oranú i

neoranú, s mlýny, s pilou, s lukami. s pastvami,

s pastvišemi,
|

s horami, s doly, s lesy, s háji. f.33v.

s chrastinami, s lovy, s hony. s ižbami. s meze-

mi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s oužitky i se všemi poplatky, s ryb-

níky, s rybnišemi, s potoky tekutými i neteku

tými i se vším jiným plným právem, panstvím a

píslušenstvím i s vuolí, jakož to zboží svrchu-

psané od starodávna v svých mezech a hranicích

i v každé zvlášt záleží a sou5
) vymezena, nic tu

sob, ddicóm a budúcím potomkóm svým práva,

panství ani kterého vlastenství nepozuostavujíc.

tak jakž sme to sami drželi a užívali, to všecko

svrchu doteným purkmistru a rad i vší obci.

nynjším i jich budúcím potomkóm. ve deky zem-

ské vkládáme a vpisujeme ku pravému jich jm-
ní, držení a ddinému užívaní, svobodné a ne-

závadné, a jestliže by to zboží nadepsaným nám
aneb komu jinému kde ve ckách svdilo, toho se

všeho odíkáme a tímto vkladem to moíme a

v nive obracujeme.

Vklad tvrze a vsi Kobylník.

94. Ester z Doubravice i s svými erby Bohušo-

vi Sadovskému z Sloupna a erbóm jeho své vlast-

ní zboží a ddictví, svobodné a nižádnému nezá-

vadné, totižto tvrz a ves Kobylníky s dvorem po-

plužným, s pivovarem, s sladovní a ves Podnito-

vice s tvrziskem pustým, ves Otmice s kostelním

podacím, ves Horákov s tfvjrziskem pustým, ve

vsi Hruškách, což mi tu náleželo, s vinohradem

u Kobylník, s platy, s vinohrady, s lidmi platný-

mi i neplatnými, s platy, s rolí ornú i neornú,

s mlajnem moukným, s vodami tekutými i ne-

tekutými, s ospy obilnými, s slepicemi, s vajci.

s pastvami, s pastvišemi, s robotami spravedli-

vými s koskými i jinými, se všelijakými platy a

poplatky a požitky, s platy stálými i bžnými, se

všemi rybníky, s rybnišemi. s lesy, s háji, s chra-

stinami, s hony, s lovy, s oužitky a požitky všemi

a všelijakými i s jiným se vším panstvím a pí-

slušenstvím, což k tm tvrzeni a všem od staro-

dávna písluší, jakýmiž se koli jmény jmenovati

mohou, s mezemi, s hranicemi, tak jakž to zboží

a t\ vsi již jmenované v svých mezech a hrani-

cích písluší a vymezeny sou, i se vším plným

právem a panstvím, tak jakž sem to sama držela

*) Toto a ti další slova lou rukou na okraji. !
) Toto a další slovo tt:k o Ol
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., toho požívala, nic sob, erbóm a budúcím po-

tomkóm svým na tom zboži práva, panstvi ani

kterého vlastenství nepozuostavujíc ani zachová

vajic, nei to vši v zemské vkládám a

vpisuji ku pravému i
i o 1 1 jmní, drženi a ddiné-

mu požívaní, .1 kdež by mn to jisté zbo < ve

dskách svdilo, to tímto vkladem moím a \ ni

\iv obracuji.

E.3I «*. Let. 1 od narozeni Syna Božího Krista

Pána IMDLXIIII ,
pi asu druhé nedle v pste

\ mst Brno drž.án jest soud

urozené pány, pana Pertuolta z Lipého na

Krumlov, hajtmana. najvyšího maršálka králov

ství eského a JMti ímského, uherského, eské

ho etc. krále komorníka, pana Zacharyáše z Hrad

ce na Teli, najvyšího komorníka, pana Albrech-

rnohorského z Boskovic na erné Hoe,

najvyšího sudího markrabství moravského, a u-

rozeného vládyku Matyáše z Hartunkova na e-
chách, najvyšího písaství téhož markrabsví

držící; na kterémž sou sedli: duostojný

pán Marek, biskup olomúcky, a urozeni páni,

pan Václav Krajír z Krajku na Mladoo-

vicích, pan Sazima Zajíma z Kunstátu na

fevišovicích, pan Znata z Lomnice na1
) . . ., pan

Volf Dytrich, hrabie z Hardeku ete.. na Letovi-

cích, pan Jan Krajír z Krajku na Oslovanech,

pan Zdenk Lev z Rožmitále a z Blatné na Hru-

tovicích, pan Jan starší z Zerotína na Rosicích,

pan Frydrych z Zerotína na Miloticích, pan Jin-

dich z Šternberka na Holešov, pan Jetich

z Kunovic na Brod Uherském, pan Smil Bilík

/. Kornic na Veselí, pan Frydrych Beznický

z Xáchoda na Dunajovicích, pan Jan Kropá
z Nevdomí na Hranicích, a z vládyk: Václav

Hodický z Hodic na Hostimi, najvyší hofrichtý,

Jan Ždánský z Zástizl na Buchlov, podkomoí,

Beneš Pražma z Bílkova na Ejvanovicích, Jan

Zahrádecký z Zahrádek na erveném Hrádku,

Vilím Dubanský ze Zdenína na Habrovanech,

Závise z Víková na Polehradicích.

f.34v. \'klad tvrze a vsi Uheric.

96. Václav Krajír z Krajku i s svými erby

Adamovi Volfovi Krajíovi z Krajku, erbóm a

potomkóm jeho své vlastní a ddiné zboží, totiž-

rz Nové Uhericc a tvrz Vratnín. ves Nové

Uherice a msteko Vratnín, ves Sstálek s ko-

stelním podacím, na vsi Thcumpochu, což mi tu

náleží, ves Mošovice, což tu mám a mn pinále-

ží, ves I. uhniei. což tu též mn náleží, msteko
Frajnitajn 1 pustým zámkem Frajnítajnem, ves

Keslík a ves Chrlov, což tu též mn náleží, se

vším .1 všelijakým panstvím a píslušenstvím, tak

jakž sem ho sám v užívaní držel, t\ všecky

svrchupsané tvrze, msteka a vsi, osedlé 1 pusté,

S dvory, S roli oranú i neoraná. S Inkami, S pas

Ivami, s horani, s doly. s lesy, s háji. s chrastina

mi, s rovninami, s lovy, s hony, s ižbami, s me-

zemi, s hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými,

s robotami, s požitky a oužitky .1 se všemi po

plátky, s mlýny, s nilýnišenii. S ekami, S behy,

s rybníky, s rybnišemi. s potoky, s vodami te

kutými i netekutými, s jezery i se vším právem,

panstvím a píslušenstvím, jakž to zboží od sta

rodávna v svých mezech a hranicích vymezeno

lest .1 jakž sem toho statku sám užíval a v užíva-

ní držel, nic tu sob, erbóm svým ani budúcím

potomkóm práva, panství nepozuostavujíc, než to

všecko ku pravému ddictví, svobodné a nezávad-

né, tv lísky zemské vkládám a vpisuji ku pravému

jich jmní, držení a ddinému požívaní, a kdež

by mn to jisté zboží ve dskách svdilo, to tímto

vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad též tvrze a vsi ut supra.

97. Adam Volf Krajír z Krajku i s svými erby

Volfovi Štrejnovi z Švarcnavy, erbóm aneboližto

potomkóm jeho své vlastní a ddiné zboží, totiž

tvrz Sov Uherice a tvrz Vratnín, ves Nov
Uherice a msteko Vratnín, ves Sstálek s ko-

stelním j)odacím, na vsi Teunpochu, což mi tu

náleží, ves Mošovice, což tu mám a mn piná-

leží, ves Lubnici, což tu též mn náleží, msteko
Frajnstajn s pustým, zámkem Frajnštajnem, ves

Kesník a ves Chrlopy, což tu též mn náleží, se

vším a všelijakým panstvím a píslušenstvím,

takž sem ho sám v užívaní držel, i všecky svrchu-

psané tvrze, msteka a vsi, osedlé i pusté, s dvo-

ry, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s pastvami,

s horami, s doly, s lesy, s háji, s chrastinami,

s rovninami, s lovy. s hony, s ižbami, s mezemi,

hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými, s robo-

tami, s požitky a oužitky a se všemi poplatky,

s mlýny, s mlýnišemi, s ekami, s behy, s ryb-

níky, s rybnišemi, s potoky, s vodami tekutými

i netekutými, s jezery i se vším právem, panstvím

a jiíslušenstvím, jakž to zboží od starodávna

v svých mezech a hranicích vymezeno jest a jakž

sem toho statku sám
]

užíval a v užívaní držel,

nic tu sob, erbóm svým ani budúcím potomkóm

práva, panství nepozuostavuji, než to všecko ku

f.35

') Za tím v orig. mezera zVi cín. Podle . 83. (8. bezna

1563) by v ni mlo býti slovo Lomnici. Ponvadž se však

níže v . 105. (10. bezna 1565) i dále v . 118. (i~. záí

1565) a v . rj-. ni. bezna 1566) píše Znata z Lomnice

na íanech (pijat na n podle . 30. na spolek od sve

í v Mandaleny z Mírová již r. 1560), zdá se, ze pi

ní soudu 28. února 1564 byla njaká pochybnost o

jeho drženi Lomnice. (Viz shora pozn.'í) u .83.) Prázdné

místo zstalo však již nevyplnno.
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pravému ddictví, svobodné a nezávadné, ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jm-
ní, držení a ddinému požívaní, a kdež by mn
to jisté zboží ve dskách svdilo, to tímto vkla-

dem moím a v nive obracuji.

Vklad tvrze a vsi Kovalovic.

98. Hynek Pavlovský z Vitbachu i s svými erby

Albrechtovi ernohorskému z Boskovic, podko-

moímu markrabství moravského, a jeho erbm
své vlastní a ddiné zboží, žádnému nezávadné,

tvrz a ves Kovalovice, ves Šumíce, ves Vítovicc.

s lidmi platnými i neplatnými, s dvory poplužný-

mi, s rolí oranú i neoranú, s vinohrady, s vini-

cemi, s desátky, zemními, spravedlivými robota

mi, s Inkami, s pastvami, s pastvišemi, s voda-

mi tekutými i netekutými, s rybníky, s rybniše-

mi, s potoky, s lesy, s háji. s chrastinami, s hora-

mi, s doly, s dolinami, s pahrbky, s hony, s lovy.

s mezemi, s hranicemi, tak úpln, jakž to svrchu-

psané zboží od starodávna jest vymezeno a v svých

hranicích záleží, se vším plným právem, pan-

stvím, tak jakž sem to sám držel a toho požíval,

a zvláše se všemi požitky, v kterýchž sou koli-

vk vcech neb kterak by mohly zvláštními jmé-

ny jmenovány bejti, i se všemi jinými vcmi, což

koli k tomu zboží svrchupsanému píslušelo a

písluší, nic sob ani erbóm ani budúcím potom-

kóm tu práva, panství ani kterého vlastenství

žádného nepozuostavujíc, než to všecko ve dsky

zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní, a kdež by mn to

jisté zboží, erbóm mým ve dskách svdilo, to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad vsi Maršovic.

99. Václav Hodický z Hodic, najvyší horych-

tý markrabství moravského, na míst Anny
Krajíky z Krajku a Zdenka Krajíe z Krajku,

spolu se mnu mocných otcovských poruníkuov
sirotk a statku, po nebožtíku Zdekovi z Vald-

štajna, pedešlém hajtmanu markrabství morav-

ského, zaostalých, na míst sirotka, po nebožtíku

Mikulášovi z Lombistu zuostalého , ves Maršovi-

ce se vším k ní od starodávna píslušenstvím,

toho sirotka, po svrchupsaném Mikulášovi z Lon-

bistu zuostalého. vlastní zboží a ddictví, svobod-

né a žádnému nezávadné, s lidmi usedlými i ne-

usedlými, platnými i neplatnými, s platy, s po-

platky, s kury. s vajci, s rolí oranú i neoranú.

s lesy, s háji, s chrastinami, s mezemi, s hrani-

cemi, s pastvami, s pastvišemi. s hony, s lovy.

s ižbami, s robotami, se všemi oužitky a požit-

ky, jakýmiž by se jmény jmenovati mohly, se

vším plným právem, panstvím a píslušenstvím.

tak jakž sou to nebožtík Jiík a Burjan Žabk&vé

z Limberka, též i Jiík Lonbist drželi a požívali,

s tím se vším, což k tomu zboží od starodávna

píslušelo a písluší, nic tomu sirotku svrchupsa-

nému, po Mikulášovi z Lombistu zuostalému, er-

bóm a budúcím potomkóm jeho práva, panství

ani kterého vlastenství nepozastavujíc a nezacho-

vávajíc, Matyášovi Žalkovskému z Žalkovic, er-

bóm a budúcím potomkóm jeho ve dsky zemské

vkládám a vpisuji ku pravému ddictví, jmní,
držení a ddinému užívaní, a komuž by to zboží

naped psané ve dekách zemských svdil" a

zapsáno bylo, to tímto vkladem moím a v nive
obracuji.

Vklad tvrze a vsi Kyjovic. f. "55 v.

100. Petr Jankovský z Vlašim i s svými erby

Frydrychovi Beznickému z Náchodu a erbóm a

potomkóm jeho své vlastní a ddiné zboží, totiž

tvrz a ves Kyjovice s dvorem poplužným, s rolí

oranú i neoranú. s platy, s poplatky stálými i bž-
nými, s sadem, s vinohradem panským svobod-

ným v Staré hoe kyjovské. právem horným,

s perkrechtem k Kyjovicím náležitým, s platem

vinohradním za desátek a zemní, totiž z každé

tvrti vinohradu v tej hoe pi vinobraní stálé
1

)

každého roku jedno vdro obyejné dávají, s de-

sátkem obilným vytýkaným jarým i ozimým po

dvú laních usedlých lidí ve [v]si Kyjovicích, a

z toho se na klášter loucký do konventu tyi-
dceti groši bílých dává, též s desátkem vytýka-

ným jarým i ozimým a platem po rolích, na ten

as pustých, kyjovských, s platem a desátkem ja-

rým i ozimým ~ rolí, od Jiíka Edlmana pikou-

pených a sfrajrmarcných. k Kyjovicím náleži-

tých, s robotami spravedlivými na lidech kyjov-

ských. kteréž sou mn inívali, s šenkem vinným.

totiž každého roku jednu beku desetvdrní vy-

šenkovati, též také na lidech tšetických. na ten

as poddaných Appolony Mezeícké z Lomnice,

roboty a povinnosti, zejména každej, jakž kdo se-

dí, dva žence na celý den dáti a každý, kdož kon
mají. dva celá dni vorati, a kteíž koní nemají,

každej po jednom dni kopati, všakž tm všem

robotíóm stravu podlé slušnosti dáti. [s]
2
) svobo-

dami a volnou pastvou a myslivosti provozová-

ní
3

) na týchž gruntech tšetických i také poku-

tami na týchž lidech, jakž smlouva o to, mezi ne-

božtíkem Junem z Pernštajna a na míst jeho

Janem Kytiicí a Jindichem Jankovským z Vla-

šim uinná, ukazuje, vymuje a šíe to všecko

zavírá, s lukami, s pastvami, s pastvišemi. s ho-

rami, s doly, s lesy, s háji, s lesem, slov Ausaz,

což mn jeho k Kyjovicím náleží, nad vsí Tše-

tici ležícím, s hájem, slov Škinka, což mn té/

k Kyjovicím náleží, nad vsí Kyjovici ležícím,

s luhy, s vrbinami, s chrastinami, s kovinami.

s lovy. - hony. s ižbami, s mezemi, s hranicemi.

') /
' orig. stálee. -) Nebo splynulo s následujícím s.

3
) Tak v originále.
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5 lidmi platnými 1 neplataými, skry, s vajci,

tkj 1 se všemi poplatky, kterýmiž

se koli jmény jmenuji, - ekami, s potoky, - bre

hy, s stavy, s práh) .1 s polštái, kterýmiž se vo

da na rybníky kyjovské a Serotské nahání, s vol

ným jich na vod Blatnici dláním .1 topením

podle Tiikem z 1'ajtmile, Petrem

5 vodami tekutými 1 neteku

tými, s šesti rybníky, se tima, nad vsí I*

mi \ >v proti lesu Purkholci ležícími,

s volným jich topením na grunty k hradu zno-

.mu píslušející') a s splavy na tch grun-

tech dlání,') jaké lisí a nadáni králové Marie

slavné pamti a potvrzení krále Ferdynanda, ji/.

císae, ímského, uherského, eského krále etc,

f. 36 ukazuji a vymují, podtrubí, ploty a hraní d-

láni volné na gruntech tsetických podle smlúvy

o to uinné, též se tema rybníky, pod tvrzí, vsí

Kyjovici a Starou*) horou vinohradní kyjovskou

ležícími, s volným jich topením, s haltéi, s ryb-

nišemi, s jezery, se vším plným právem, pan-

stvím, píslušenstvím, tak jakž to zboží svrchu-

psané od starodávna v svých mezech a hranicích

jest vymeno, krom tý Nové hory, kteráž se

1: vystavuje, podlé smlouvy trhové vymín-

ný, nic solte tu ani erhóm svým a budoucím po-

tomkóm ani žádnému jinému na tom zboží prá-

va, panství, svobod ani kterého vlastenství nepo-

zuostavujíce ani zachovávajíce, krom farái še-

rotskému starodávní desátek obilný a Tšetic-

ký»i paste:- a napájení*) v gruntech a místech

v smlúv svrchu dotené i jmenovaných, než tak,

jakž sem to sám držel a toho požíval, podlé prá-

va ve dsky zemské vkládám a vpisuji ku pravé-

mu ddictví, svobodné a žádnému nezávadné,

k jich jmní a ddinému požívaní, a kdež by to

již jmenované zboží mn aneb erbóm mým i vr-

ným rukám a potomkóm mým ve dskách svd-

ilo a zapsáno bylo, to tímto vkladem moím a

v nive obracuji.

Vklad dvoru v Xašimicích.

101. Jiík Valeky z Mírová i s svými erby

Gabryelovi Panvicovi z VézneUo a erbóm jeho i

budúcím potomkóm své vlastní zboží a ddictví.

totižto dvuor ve vsi mé XaJomicích s rolí orá-

nu i neoranú, s lukami, s pastvami, s desátkem

obilným jarým i ozimým i s tím se vším píslu-

šenstvím, jakž ten dvuor od starodávna v svých

mezech jest vymezený, nic tu sob ani erbóm
svým i budúcím potomkóm, pánuom a držitelem

panství miroslavského a svrchupsané vsi Xaši-

mic.5
) na tom dvoe práva, platu, ourokuov.

robot, panství ani kterého vlastenství nepozuo-

stavujic ani zachovávajíc, tak jakž sem to sám

di el 1 toho požíval, všecko to vkládám a vpisuji

ku pravému jich jmní, držení 1 požívaní, a jest-

li e l>\ 1.. bo 1 nadepsané mn aneb komu jiné

mu ve dskách svdilo, toho se všeho odíkám a

tímto vkladem to moím a v nive obracuji.

Vklad vna Alen /. Prusinovic.

102. Zdenk Lhotský ze Ptení .Hen 3 Prusi

novic, manželce své, na svém vlastním a ddii

ném zboží, žádnému nezávadném, totižto na m
steku Kišanov s jeho píslušenstvím, ku pra-

vému jejímu vnuému právu puol osmnáctá sta

zlatých a nad vno z lásky své manželské puol

tináctá sta zlatých, vše /a I zl, XXX gr. a za

I gr. \'1I d. bílých poítajíc, na minci obecn
berné, ve dsky zemské vkládám a vpisuji a pí-

jemím toho vna i nad vno sám se iním vším

statkem svým, kterýž jmátn anebo jmíti budu.

Nauení panu komorníkovi f. 56 v.

101. o vklad do desk, o smnu, o opatení špi-

tále 'V mst Mezíí nad ekou Oslavou od pana

Zykmunda Helta z Kementu, císae JMti rady

a místokanclée království eského, dané: fon-
vad se opatení téhož špitále mimo pedešlé tm
chudým lidem lepší nachází a Jich Mi páni to

schvalovati ráí, má je pan komorník ve dsky

vlo iti. Relatores: pan Jan Kropá z Nevdomí,

a z vládyk Závise z Víková.

104. Zykmuud llclt z Kementu a na Mezeíí,

císae ímského, uherského, eského etc. krále

JMti rada a místokanclé v království eském,

i s erby, s ddici a budúcími potomky svými,

pány a držiteli panství mezeíského, oznamuji

tímto listem obecn pede všemi tak budúcími,

jako nynjšími, ped nimiž by tento list ten ne-

bo ukázán byl: Jakož špitál mnoj
i
v mst mém

Mezeíí ležící, dvou vsí, zejména Neuffštichu a

Horních Jcmanic, od starodávna v ddiném
držení a užívaní a: posavad jest, k kterýmžto

všem do téhož špitále toto duochod vychází:

platu penžitého stálého tidceti pt zlatých puol

desátá groše, slepic dvatceti šest, vajec devt

kop, kterýchto vsí duochod k 1'ybíraní ouad
mezeícký v spravování sou a z tch duochod

na špitál a na vychování chudých lidí nakládají,

i ponvadž nemalé*) práce a ochraování lidí ze

vsí svrchupsaných týž ouad mezeícký, poddaní

moji. mají a ku póhonóm,7
) kterýmiž ku právu

zemskému od lidí nepokojných pohánni bejvají,

stávati a tudy obchody své meškati i také zna-

menité outraty o to vésti musejí, za to mne jako

pána svého ddiného poddan prosíc, abych jim

z takové práce a outrat pomohl a vsi naped

') V orig. píslušejících.

) Tak v originále.

3
) V orig. s Starou.

•)
/

' orig. napájením.
6
) První i (v orig. y) iesi opraveno lou rukou z o.

") V orig. nemalá. T
) V orig. pohonem.
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psané se vším jich píslušenstvím k ruce své ujal

a v jiný plat jistý, kterýmž by se dostaten chu-

dí lidé ve špitali vychovati i také špitál, kterýž

sem s pomocí Pána Boha z gruntu znovu vy-

staviti umyslil, opravovati mohli, nadal: kdež

znajíc jejich snažnou a ustavinou prosbu sluš-

nou bejti a chtíce tomu, aby tíž Mezeíští, pod-

daní moji, tím volnji a bez pekážky živností a

obchoduo svejch hledli, tak sem uinil a za ty

dv vsi, totiž Neuwštich a Horní Hemanice, a

ty duochody, kteíž z nich vycházejí, níže psané

platy dobrovoln na asy vymené i s erby,

s ddici a budúcími potomky svými, pány a

držiteli zámku a msta Mezeíí. vydávati se

podvolil a tímto listem na budúcí vné asy v-
dom s bedlivým uvážením se podvoluji, a to

f.37 zejména takto se vydávati má: na den svatého

Jií deset zlatých, za jeden zlatý tidceti groši a

za groš sedm penz bílých poítajíc, item na den

svatého Václava deset zlatých téhož potu, a ty

peníze ab\r ouad mezeický pijímali a podlé po-

teby na vychování chudých vydávali a z toho

pi potu obecním pánóm svým každého roku

poet inili; item na den svatého Jií žita

XXII72 mice a na den svatého Václava tolikéž

XXIIV, mice: item slanin dobrých dva polty,

ty aby na den Panny Marie hromnic chudým do

špitále dány byly; slepic k velikonoci XV, k sva-

tému Duchu XV, o svatém Václave XV a k vá-

nocím XV; item vajec k každé veliké noci puol

osmy kopy, k svatému Duchu tolikéž VIIV. ko-

py: item hrachu o svatém Jií jednu mici a o

svatém Václave jednu mici; item jemene na

kroupy o svatém Jií dv mici 1

) a o svatém Vá-

clave tolikéž dv mice; item pohanky na kaši o

svatém Jií dv mice a o svatém Václave dv
mice; item pšenice na krupici a mouku o sva-

tém Jií dv mice a o svatém Václave dv m-
ice: item každého tvrt léta másla dobrého šest

másuov. uiní do roka XXI III masy; item sádla

vepového pepoušeného každého tvrt léta dva

masy, uiní do roka Vílí más; item vína do-

brého z zámku mezeíckého na každú osobu, ko-

lik koli tehdáž osob chudých ve špitali bylo, po

jednom masu. a to rozdíln, k hodóm vánoním
po jednom masu na osobu, jakž vajše doteno,

k hodóm velikononím tolikéž, k hodóm svato-

dušním tolikéž, k hodu Panny Marie Xanebe-

vzetí tolikéž, a tak pijde každé každé osob do

roka dáti tyi masy; pakli by5
) toho asu, kdy

by se víno do špitále dáti mlo, na zámku vína

nemli, aby jim vína dobrého, po em by v mst
Mezeíí más platilo, koupeno bylo a to se z zám-

ku hotovými penzi zaplatilo; item každého tvrt

léta dva sýry za XV gr. bílých, uiní do roka

osm sýr za II zl. A tyto vci potravn aby špi-

tálníci písežní, nynjší i budúcní, kteíž s vuolí

pánuov svých nad špitálem usazeni budou, z zám-

ku Mezeíí pijímali a o všem, kterak co mezi

chudé lidi dleno bude, oznamovali a poet z to-

ho každého tvrt léta inili. Jestliže by pak z er-

buov, ddicuov neb potomkuov mých v budou-

cích asech kdo tak nedbanlivý se nalezl a tchto

všech vcí nahoe i dole poznamenaných na asy
vymené vydávati a spravovati zanedbal, a o

žádným toho nesmj šlím, ponvadž se to ke cti

a chvále Pánu Bohu všemohúcímu a pro opaten!

chudiny ode mne nadalo, tehdy aby ouad meze-

ický. nynjší i budúcí, neprodlívajíc na Jich f.3?v.

Mt pana hajtmana a pány soudci tohoto slavného

markrabstí moravského to vznesli a za to JMti

pana hajtmana a Jich Mtí pánuov soudci žádo-

stiv prosili, aby pro odplatu božskou nad tím

spravedlivou a ochrannou ruku držeti ráili, aby

se tomu všemu, což v tomto listu zapsáno jest.

bez prodlení dosti dalo a toto ve dsky vloženo

bylo. všakž pro takové na Jich Mt od ouadu
mezeíckého vznášení aby žádný pán a držitel

panství mezeíckého na n ani obzvláštní osoby

žádné tžkosti, trestání ani nemilosti nevzkládal

a k nim neml. A ponvadž lidé z Horních He-
manic každého roku dvatceti pt sáh dev v le-

sí
8
) svých nadlati a do špitále svoziti povinni

sou, tu robotu aby ti lidé pedse na budúcí asy
k témuž špitali initi povinni byli. A jakož se ta-

ké podlé listu nebožtíka pana Janu z Pernštajna

dobré pamti ~ zámku Mezeíí do téhož špitále

mezeíckého ti kopy kapr ron vydává, toli-

kéž aby se ty ti kopy kapr podlé toho listu na

budúcí as\^ vydávaly. Jestliže by pak kdy kdož

koli co k témuž špitali nadal, poruil neb odká-

zal, to aby také od ouadu mezeíckého, nynj-

šího neb budúcího, pijímáno a k dobrému chu-

dých opatrováno bylo a tolikéž aby z toho poty,

jakž vajše doteno, inili. A protož aby se tomu

ode mne, erbuov, ddicuov a budúcích potom-

kuov mých, pánuov a držiteluov panství mezeíc-

kého, na všem i na díle zadosti dalo, já, svrchu-

psaný Zykmund Helt. místokanclé. sám sebe,

erby, ddice a budoucí potomky své, pány a drži-

tele panství mezeíckého, pod nemilosti bozkou,

a jakž toho jeden každý ped tváí Boží v den

soudný Pán odpovídati povinen jest, zavazuji,

aby toto mé nadání v celosti a beze všeho peru-

šení zachováno bylo. Toho na jistotu a pevné

zdržení list tento sem ouadu mezeíckému, na

pargamen*) psanej. s pivšenu peetí mou s

mejm jistým vdomím a vuolí. podpisem ruky

') Tak v originále.

-) Za tím petržené slovo se.

3
) Tak v originále.

*) Za tím petržené slovo celej.
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mé vydati ro íirši toho vdomost

piprosil sem urozených pánuov, pana Václava a

pana Zdenka, brati vlastních Mezeíckých z

Lomnice na zámku znojemském a Ledi el

-.ti podlé mne také peeti své na svdomi k to-

muto listu pivsiti dali. sob, erbóm a ddicóm

svým bez škody. Jen jesl psán a dán na zámku

tých Petru .1 Pavlu,

léta od na

Krista Pána, Spasitele a

Vykupitele našeho, tisicého ptistého šedesátého

tetího poítajíc.

Zykmund lícit z Kementu
ruku vlastni etc.

». Let a Pán II1.38 105. Léta Pán IMVCLXV, pi asu druhé

nedle v pust fio. bezna 1565] v mst Brn
držán je-t soud zemský skrze urozené pány. pana

Pertulta z Lipého na Krumlov, hajtmana, naj-

vyšího maršálka království eského a JMti

ímského císae komorníka, pana Zacharyáše

z Hradce na Teli, najvyšího komorníka, pana

Albrechta ernohorského z Boskovic na erné
Hoe, najvyšího sudího markrabství moravské-

ho, a urozeného vládyku Matyáše z Hartunkova

na Cechách, najvyšího písarství
1

) téhož markrab-

ství místo držícího; na kterémž jsou sedli uro-

zení páni: pan Václav Krají z Krajku na Mla-

doovicích, pan Zdenk Lev z Rožmitálu a z

Blatné na Hrutovicích, pan Znata z Lomnice na

íanech, pan Jan starší z Zerotína na Rosicích,

pan Frydrych z Zerotína na Bílovicích, pan Jin-

dich z Šternberka na Holešov, pan Jetich z

Kunovic na Brod Uherském, podkomoí, pan

Voldich z Kounic na Yeselíku. pan Frydrych

Beznický z Náchoda na Dunajovicích, pan Jan
2

)

Kropá z Nevdomí 3
) na Hranicích; a z vládyk:

\"áclav Hodický z Hodic na Miroslavi, najvyší

hofrychtý, Jan Zahrádecký z Zahrádek na er-
veném Hrádku. Závise z Víková na Polehradi-

cích, Baleár Švajnyc z Pilmstorfu na Fulnece,

Petr ertorejský z ertoryje na Vranov.

f.38v. Potvrzení císae JMti mezi Hanušem Haugvicem
a pevorú od svaté Anny etc.

106. My Ferdynand, z boží milosti voleny ím-
ský císa, po všecky asy rozmnožitel íše a u-

herský, eský, dalmatský, charvatský etc. král.

infant v Yšpaný. arcikníže rakouské, markrabie

moravské, lucemburské a slezské kníže a lužický

markrabie, oznamujeme tímto li -tem všem, že

snu- ponížen prošeni od urozeného Hanuše z Bi

skupic na Žaanech a velebné Aleny Milaurové,

pevory kláštera svati .luny ?• Brn, i konventu

lepho ,1 knze lana Czeyczlara, pevora svatého

Michala*) v Brn, <i téi konventu jeho, abychom
jim smlouvy dole psané milostivi- potvrditi ráili,

která; ti 1
-1' >\< 1 od slova takto zní:

Námi, Janem s Kounic a na Slavkov, Vilí-

mem Dubanským ze Zdenína na Habrovanech,

prostedník} od JMti pana podkomoího tohoto

markrabství vydanejmi, a Janem '/.dánským z Zá

stiži na Buchtov, Závisí z Víková mi Polehra

duích, Hynkem Pubanským z Bacíc v 1'oecho

vém, Junem starším Miinkú z Ejvanic etc, pá
teli od stran vydanými, stala se dobrovolná, celá

a dokonalá smlúva a hranic obnoveni a "vymezení

mezi urozeným pánem, panem Hanušem Haug-
vicem s Biskupic a na Zalanech, s jedné n velelv-

nymi. pannou .-Henou Milauryn, pevoryši kláš-

tera svaté Anny v Brn, i s konventem jejím </

knzem Janem Czeyczlarem, pevorem kláštera

svatého Michala v Brn, i s konventem jeho,

s strany lidí a gruntuov tšanských a moutui-

skýclf') jejich s strany druhé, a to taková: Jakob

o meze a hranice tch gruntuov s obojí strany

rozepe hýla, i také že se struha panu Haugvi

covi, kterouž se voda nápadní na jeho rybníky

Jezérko a Nešvail bére a vede, zaváží a zasejpá

etc, jakž od obojí strany nám to ukazováno bylo

i také z svdkuo obojí strany zprávy i ukázaní

toho všeho sme vzali a tomu všemu vyrozumli

a s jich dobrovolným vdomím a svolením na nás

o to mocné pestání sme ty hranice obnovili, a

pedkem že ta struha od staradávna za pána Ky-

jovského, pána jiíkovského, a všech držitelutív

satanských bejvala cízena a od nich napravována

tak, aby voda do rybníku o Žaanského, což by jí

mimo potebu rybníku panny pevoryše nahoe
psaného, Moutnického [bylo], vedena a brána bej-

vala, v tom zpuosobu zuostati a zamítána a brá-

nna pánuom žaanským k vedení tej vody bejti

nemá, a oni, páni žaanští. budou jí sol*- moci cí-

diti, napravovati, podlé uznání poteby své na

asy budoucí užívati bez pekážky nahoe psa-

ných, panny pevoryše a knze pevora s kon-

venty jich, i poddaných jich. Však poznali-li by

toho potebu moutniští neb tšanší lidé, že by

mostku nebo dvú udlání potebovali pes tu

struhu, bude jim povinen pán z Biskupic nahoe
psaný s potomky svými, pány žaanskými, jich

dlati dáti. a nemají kaženi býti od žádného. Což

se pak hranic doteje, v tom se jest pan Haugvic

pátelsky dal najíti i gruntuov svých ustúpiti,

') Tak v originále.

*) Za tím nepetržené slovo Jan.
3

) V orig. Xeevdomí.

4
) T. j. kláštera dominikánského.
5
) Tak v originále.
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aby tudy hranice znamenány a vymezeny byly,

pokudž') se nám, nahoe psaným smlouvám, za

slušné zdálo, a to proto, že ta struha a vody vol-

né vedení jemu zuostává a v gruontech nahoe

f.39 psaných
|
vsí jse dlá. To sme vymili od toho

kamene sadního, hraneniho, který hranice m-
nínské, moutnické a žaanské dlí, emuž obojí

svdkové místo dali, a jdou pi tch cestách od

hranic mnínských k Tšanóm až k tej struze

nahoe psaný, jakž sme to vyznamenali, a odtud

až k místu tomu, kdež moutnické hranice s ža-

anskejmi se zbíhají, a odtad zase zhuoru a pes
vrch až pod rybník Tšanský. Šenkzcký. kdež

prvé kamení sadní a mezní zasazené, a až po

grunty oujezdecké, a na ta místa, kdež oznámeno

jest dnes, mají s obojí strany lidé v sobotu píš!
kamení svésti a zasaditi a kopce hranené zd-
lati. A ty kameni i s tmi, kteíž prvé sou, mají

zuostati za pravé hranice, dlící grunty šenkvické,

tšanské a moutnické od grunt žaanských, a

každá strana svého bez omylu bude vdti poží-

vati na asy budúcí. A pan Hanuš z Biskupic

k tomu jest dobrovoln pivolil, že lidem mout-

nickým i tšanským na týchž gruntech svých ža-

anských dobytkem jich dvorovým pastvu svo-

bodnu pustil, však bez škod inní, do dvú let

poád zbhlých. A oni. lidé nahoe psaní, kteíž

dobytky své tam tak pásti hudou. mají každého

roku robotovati k Zaanskému dvoru, kdož kon
mají, po jednom dni vorati a podsedníci po jed-

nom dni žíti aneb hrabati seno. A ti mají, obé

stran}-, o potvrzení tejto smlouvy pi JMCské
jednati a ve dsky zemské sob jich vložiti dáti.

Pro budúcí pamt každé stran tato jedna smlou-

va pod sekrety nás, nahoe psaných prostední-

kuov, od stran vydaných smlúvích, dána. Stalo

se na Žaanech v pondlí den památky svatého

Vavince [10. srpna 1562], léta Pán IMVCLXII"

poítajíc.

K jejichžto svrchupsaných, Hanuše Haugvice.

pevory kláštera svaté Anny a pevora svatého

Michala v Brn a obou konventu jich. naklonni

souce a znaje klášterský dobré v tom býti. s do-

brým rozmyslem, naším jistým vdomím, s radou

vrných našich milých, mocí královská v e-
chách a jakožto markrabie moravský svrchu

dotené smlouvy ve všem jejím znní, položení,

v punktích, klauzulech a artykulích sme milostivé

schváliti, obnoviti a potvrditi niili a tímto listem

potvrzujem, chtíce tomu konen, aby jedna i

druhá strana a budúcí jich pi této smlouv a mi-

lostivém potvrzení našem od nás. ddicuov na-

šich a budúcích králuov eských a markrabí mo-

ravských i jiných všech lidí všelijaké pekážky

nyní i na budúcí asy bez perušení zachováni

byli. Protož pikazujeme všem obyvatelóm a

poddaným našim ze všech stavuo markrabství

moravského, nynjším i budúcím, vrným milým,

abyste vajše psané strany pi tom, což se v tomto

listu a majestátu našem píše a v tej smlouv se

obsahuje, mli, drželi a neporušitedln zachovali

pod uvarováním hnvu a nemilosti naší císaské,

ddicuov našich a budúcích králuov eských a

markrabí moravských. Tomu na svdomí peet
naši

I

císaskú k tomuto listu pivsiti sme roz- f.39 v.

kázali. Dán na hrad našem pražském v pátek

po Povejšení svatého kíže [18. záí 1562], léta

božího IMVCLXII a království našich ímského
XXXII. a jiných XXXVI.

Ferdinandus.

Joachym de Nowa Domo,
supremus regni Bohemie2

) cancellarius.

S. Helth,

viccecancellarius.

Poslové ke dekám tohoto listu dáni sou od pa-

na hajtmana pan Znata z Lompnice a pan Fryd-

rych z Žerotína.

List mocný královský.

107. My Ferdynand, z boží milosti ímský král,

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský,

dalmacký, charvatský etc. král, infant v Yšpaný,

arcikníže rakouské, markrabie moravské, lucem-

burské a slezské kníže a lužický markrabie etc,

oznamujeme tímto listem všem, že sme ponížen

prošeni jménem urozeného Volfa Jeticha, krabí

z Hardeku a v Mochlandu, na Letovicich, vrné-

ho našeho milého, abychom jemu list náš mocný

dáti ráili, na kterýž by všecek a všelijaký statek

svuoj, kterýž koli jma a jmíti bude, poruiti a jej

zíditi mohl. K jehožto pokorné prosb naklonni

souce. s dobrým rozmyslem, naším jistým vdo-

mím, mocí královskú v echách a jakožto mar-

krabie moravský' sz>olili sme k tomu a tímto li-

stem svolujeme, vuoli naši jistou a moc plnou té-

muž Volfovi Jetichovi, hrabti, dávajíce a toho

dopoušejíce. aby on všecken a všelijaký statek

svuoj hmovitý3
) i nehmovitý. 4

) ddiný neb zápis-

ný, kterýž má aneb ješt jmíti bude, bez statkuoz'

lenních a manských, kteíž nápadové nám spra-

vedliv náleží, odkázati neb poruiti mohl a moc

ml za zdravého života neb na smrtedlné posteli.

komož") se jemu kolivk a kdy kolivk zdáti a lí-

biti bude, ( také aby mohl a moc mel zdélati po-

runíky statku svého a dtí svých, kteíž se jemu

užitení zdáti a vidti budu, a to bez naší, budou-

cích našich, králuov eskveh a markrabí morav-

') V orig. pukudž.
3
) V orig. Boehmie.

») ') '•> Tak v originále.
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dlati, kohož mi se

ti n líbiti bude. tak jak; týž lisí \ sob svtci

a\ 11 ;'i i mu e i.i pi dobrém rozumu .1 na tle

drá\ .
- dob 1 ým rozmyslem a moha to dobe .

voln uiniti, na ten list mocný toto porucnství

eno ndín a puosobim o pedkem o poruníka moc

, ic najvyši nh ého najvyšího dítek ,1 statku svého.

cli mar kterého zde [v] markrabství moravském koli

11 1 budu mám aneb ješt / milosti bozi \ tchto zemích

nade jmíti mohu. iním urozenu paní. paní Reginu

u- ctc, neb od Lukaro; rka a Waysnhorn, manžel

1 budete, abyste ten ku mou milou, ab\ jím tak dobe jako svým. kte

11 statku svém na rýž \ íši mám, vládnuti mohla, a to do let do

udlal, jej ve dsk\ splýeli dti mých anebo stavu jejího promnní.
,.,. iti ,, vepsati ro ká A k rad a ku pomoci n pidávám urozené pány,

j

, odpornosti. jinae pana lií \'olfa Krojíe Krajku a na Lícové a

vdomi peet naši kra pana Albrechta Krajíc Krajku a na Daicích.

- pivsiti sme rozkázali ujce své milé, jich srní se dožádal a jim vím,
po svatém Jeronýmu /./. >.c jí k dobrému dítek mých nápomocni budou a

božího IMVH.VIha království \ niemž neopustí. Také své milé manželce v-

XXVI I", a jiných XXXI ím. že dítk\ mé pedkem ke cti .1 k chvále Pánu

indus. Rohu visti a statek k dobré
|

mu
|
dítek' mých opa-

tu de Xova Domo, trovati Imde. A když 1". syn muoj najstarší k le

B iemie cancellarius. té)iu pirozeným pišel a statku mého postoupiti

(i. Mel! subseripsit mla, ab} potu žádného dírkám mým povinna

manu propria. uiniti nebyla. Tolikéž jestli by dítky mé s tohoto

d pana hajtmana tohoto svtla sešly, aby paní manželka má ; mém slatku

<u pan Jan starší z Zerotína. pan do svého slavito mnní :uostala a jej se vším

Kounic. píslušenstvím užívala a poctu také žádného po-

enstvi vinna initi nebyla. A pakli by pani Regina,

k hrabte z Hardeku etc. man/vlka má milá, stav svnoj, prvé nežli by syn

108. Ve jméno svaté n nerozdílné Trojice muoj najstarší k letnu pišel, promnila, tehdy

Dytrych. Uralu,-') z Hardeku. z svrchu dotení páni. pan Jií Volf a pan AI

\lochlandu. najvyši ddiný šenk brecht, vlastní bratí / Krajku etc, aby v tej

li a truksas \ Stýrsku etc. na Letoví- mocnosti zaostali a k dobrému dítek mých tý:

iním tímto listem pede všemi, kde/ statek, kterýž b\ po mn zuostal. ídili a správo

budu. e znamenavši, že nic jišího váli, se ve všelijaký statek muoj, který v tomto

nrl nejistícího než hodina smrti, markrabství moravském mam aneb ješt v tchto

po mé -mru o statek muoj. které zemích bych nabyti mohl a po mn zuostane, tím

luoh ' milosti své popíti rank jací vším zpuosobem, jakž jej paní Regina5
) má držela,

1 hadrunci byli, a mající uvázali ti mocní poruníci dílek mých do lei je

kteráž se stala me n h a statku mého byli a paní Regin') manželce

f.4()v. ; , ., m Antonínem Lu- mé, vna jejího podlé znni smluv svadebních,

aysmhoren. císae mezi námi uinných, což jí koli spravedlivé na

[Ml : dou. ti na ten as le i vda . .! pakli by pani Regina, manželka

man elkou má, toho porucnství ; asu prodleném na sob

b\ se též smlúv ve jmíti a držeti, anebo kdyby syn muoj najstarší

dosti stalo, a k letnu pišel, žádostivá nebyla a slatku jemu

knížete a pána, postoupila, byt svuoj s dítkami mými míti ne-

ic, uherského a chtla. tehdy poruníci moji nahoe psaní neb í--*l

arciknížete ra- syn muoj aby ji bytem hodným bmfto na nkte-

pána mého rém slatku mém opatili anebo dumu jí v nkte-

!Mt tu nim dá rém > -ivnosti její každého roku

ii 1
ni m.m/elk;i Regin
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šest set zlatých rajnských, za zlatý šedesáte kraj-

car poítajíc, a do smrti aneb stavu jejího pro-

mnní vydávali, tak jakž smlúva svadební, mezi

námi uinná, to všecko v sob sieji a svtleji

vysvtluje a zavírá, aby se ve všem poruníci

moji i dítky mé k ní zachovali, festUe by pak

Pán Buoh dítky mé, kteréž mám aneb jmíti budu.

budto mužského a ženského pohlaví, všecky s to-

hoto svta (ehož Pán Buoh zachovati ra) 1

) po-

jíti ráil, tehdy nápadníka statku mého iním naj-

blišího svého erbovního pítele. A v tom ve

všem, což se svrchu i dole v tomto listu píše, jest

má celá i dokonalá poslední vuole, aby se to

všecko tak vykonalo. Než toto sob znamenité')

vymieuji, jestliže bych toto poruenství kdy

zrušiti a promniti chtl, abych toho moc míti

mohl budto na všem aneb na díle. A také i toto

vymieuji, jestliže bych komu. buto paní man-

želce své, pátelóm aneb služebníkem svým aneb

komuž koli co poruil listem na papíe pod peetí

svú a na svdomí dvou buto z pánu aneb do-

brých lidí, to aby stálé a pevné [bylo], jako by

v tomto listu zapsáno bylo. bez umenšení. Tomu
na potvrzení a jisté zdržení vcí svrchupsaných

já Volf Dytrych, hrabie z Hardeku etc. peet

svú vlastní sem k tomuto listu pivsiti dal s mou
jistou vuolí a pro širší toho vdomost piprosil

sem urozených pán. pán, pana Jana Lomnic-

ké [ho] z Lomnice etc, pana Diviše ernického
z Kácova na Lysicích, a urozených vládyk, pana

Jana Drnovského z Drnovic a na Rejci, pana Je-

ticha staršího Podstackého z Prusinovic na Je-

víku, pana Albrechta Dubanského ze Zdenína

na Svojislavi a pana Jana Žerotského z Boru a na

Žiruotkách, že sou peeti své podlé mé k tomuto

listu, sob beze škody a erbóm svým, pivsiti

dali. Jenž jest dán a psán na Letovicích v stedu

po svatém Václave //. íjna 1561], léta Pán
IMVCLX1 poítajíc.

List mocný královský.

109. My Ferdynand, z boží milosti ímský král.

po všecky asy rozmnožitel íše a uherský, esky,

dalmacký, charvatský etc. král, infant v Yšpaný,

arcikníže rakouské, markrabie moravské, lucem-

burské a slezské kníže a lužicky markrabie etc,

oznamujem tímto listem všem, že sme prošeni od

slovutného Jana z Zástizl na Ždánicích, vrného

našeho milého, abychom jemu list náš mocný dáti

ráili, na kterej by všecek a všelijaký statek

svuoj, kterýž koli má a jmíti bude, poruiti a jej

zíditi mohl. K jehožto prosb naklonni souce,

s dobrým rozmyslem, naším jistým vdomím,
mocí královskú v Cechách a jakožto markrabie

moravský svolili sme k tomu a tímto listem svo-

lujeme vuoli naši jistu a moc plnu témuž fanovi

dávajíce a toho dopoušejíce, aby on všecken a

všelijaký statek svuoj movitý i nemovitý,3
) d-

diný, manský neb zápisný, kterýž má aneb ješe

jmíti bude, bez statkuov manských, kteíž napa- f.-tlv.

dové nám spravedliv náležejí, odkázati aneb po-

ruiti mohl a moc ml za zdravého života aneb

na smrtedlné posteli, komuž se jemu kolivk a

kdy kolivk zdáti a líbiti bude, krom duchovních

osob, a také aby mohl a moc ml zdlati poru-
niky statku svého a dtí svých, kteíž se jemu
užitení zdáti a líbiti budou, a to bez naší, budú-

cích našich, králuov eských a markrabí morav-

ských, i všech jiných lidí všelijaké pekážky, však

to zídíc listem pod svú peetí a tí nebo ty
pánuov neb dobrých urozených lidí peetmi na

svdomí. Kteréžto zízení, dání, odkázaní, též i

poruníkuo zdlání statku svrchupsaného Jana,

tak jakž se svrchu píše, tolikéž má moci a pev-

nosti míti, jako by to dskami zemskými zapsáno

a utvrzeno bylo, bez umenšení. Protož pikazu-

jeme hajtmanu. najvyším komorníku a sudímu

desk zemských markrabství moravského, nynj-

ším i budúcím, vrným našim milým, abyste,

když kolivk od nadepsaného Jana z Zástizl po-

žádáni budete neb od poruník[uo] jeho, kšaftj

ten a zízení, kteréž by o statku svém na tento náš

mocný list udlal, ve dsky jej zemské i s listem

tímto vložiti a vepsati rozkázali, jinae toho ne-

iníce, bez zmatku a všelijaké odpornosti. Tomu
na svdomí peet naši královskú k tomuto listu

pivsiti sme rozkázali. Dán v Vídni v nedli po

Panny Marie Nanebevzetí ///. srpna 1539], léta

etc. XX.WTIII a království našich ímského

VIIII. a jiných XIII .

Ferdynandus.

Wolfi de Krayk, supremus regni

Bohemie cancellarius.

Jiík Zabka suberipsit.

Poslové tohoto listu ke dskám dáni jsú od pa-

na hajtmana pan Znata z Lomnice, pan Jindich

z Šternberka.

Poruenství Jana Ždánského z Zástizl. f.42

110. Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice

amen. Já Jan z Zástizl a na Buchtové, pod-

komoí markrabství moravského, znamenav ne-

bezpeenství života svého a že nic jistjšího není

nežli smrt a nic nejišího než hodina smrti, a ne-

chtíc, aby po smrti mé mezi páteli mými o sta-

tek muoj. kteréhož mi Pán Buoh z milosti své

svaté popíti ráil, jací zmatkové a rznice byli,

a maje list mocný, sob daný od najjasnjšího

knížete a pána, pana Ferdynanda, ty asy ím-
ského, uherského a eského etc. krále a markra-

') ]' orig. je tato závorka ca slovem Buoh. -) V orig. znamenití. ;l
i

/' orig. nemovité.
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bie moravského, na ten as JMti ímského císae,

pána mého najmiiostivjšího, abych mohl statek

svuoj všecek ddinj 1 zápisnj poruiti a dáti,

k. .um/ by mi se dobe líbilo a /ý tvého

neb na smrtedlné posteli, tak jakž týj lisí

od [MCské a na onen as JMKské to všecko

obsahuje .1 zavírá, na kterýžto list, od

[MCské .1 na on .t- JMKské mn daný, toto po-

ruiensi '••' všeho statku,

eho koli mám, otcovské mocné poruniky

eného pána, pana Hanuše Haugvice

1 na Žatanech. a urozeného vládyku,

pana Mikuláše Kropa s Dakovic, a jich za to

prosín poruenství mé, kterejmž jeho

iji, k sob pijmou. Item. Jestliže by mne

\uoh smrti uchovati neráil, aby se páni po-

runici moji hned po mé smrti ve všecek statek

totiž v hrad Buchlov, v tvrz Židlochovice

se vším toho hradu Buchlova a tvrze Zidlochovic

všelijakým píslušenstvím, uvázali a hradu Buch-

lím a všelijakým píslušenstvím paní

z Žerotína, manželce mé milé, od kteréž

sem k sob vždycky upímú a vrnu lásku man-

želskú znal, postoupili, a ona aby toho statku až

do své s»irti v držení a užívaní beze vší a všeli-

jaké pekážky byla. A když by jí Pán Buoh smrti

uchovati neráil, aby se zase páni poruníci moji

v ten statek uvázali a jeho v držení, až by pana

Jiíka z Zástizl, nebožtíka strejce mého. syn kte-

rýž koli ke dvatceti a štyrem letóm pišel, a když

by tch let došel, jemu aby toho statku beze všeho

potu postoupili, a což bych komu z. toho statku

po smrti manželky mé poruil, aby vydali. A když

by se pan Frydrych z Žerotína se pány bratími

svými rozdlil a týž pan Frydrych z Žerotína

dílu svého, což by se jemu, panu Frydrychovi,

spravedliv na díl jeho dostalo, pánuom poruní-

kóm mým na míst pana Jaroše z Zástizl a dítek

jeho postoupil, mají páni poruníci moji beze

všeho odporu panu Frydrychovi z Žerotína tvrze

'Zidlochovic se vším tej tvrze a všelijakým píslu-

šenstvím, jakž to sami k sob pijmou a já toho

sám v držen! a užívaní byl, v moc jeho postou-

piti, neb jemu ten všecken statek ddiný i zápis-

ný z lásky pátelský mocn porouím a dávám.

Item poruníci moji. pijmoucc ten díl statku od

pana Frydrycha z Žerotína, mají téhož statku pa-

nu Jarošovi postoupiti a v moc jeho uvésti, a on,

pan Jaroš, všecky dluhy po mn pozuostal,

avšak spravedlivé, bude povinen z toho statku

platiti. A týž páni poruníci, což koli z tch stat-

kuoz' do postoupení pijde duochoduoz', k sob
aby pijali a dluhy platili. A za to prosím, lidé pi
svých nadáních a spravedlnostech pi obojím

ttatku aby suostaveni byli. A dluhy mni náležité

aby vyupominali na placení dluohv.1
) Než což

mn koli na zlat dlužní sou, to manželce své ta

ké porouím a dávám. Též paní Elšce, manželce

>vé. porouím všecky peníze hotové, COŽ jich na

Buchlov jest 1 v tej žlutej mé truhlice na Žid f.42v.

lochovicích, /,' tomu všecky klenoty od zlata,

stíbra i jiné a ve všech dvoích všecky dobytky.

COŽ mn jich náleží, postele i cínové uteni. .1 ja

. ,n téi manželce své vno její na statku

buchlovském ve dsky vložil a jeden tisíc zlatých

/i Spravedliv dlužen sem. to bude moci poruiti,

a tláti, komuž se jí zdáti a líbiti bude. A páni po-

runíci moji, komuž, to odkázáno bude. budou

povinni z toho statku v roce poád zbhlém vy-

dati a splatiti. Item. jakož sem panu Janovi Ceto-

chovskému na splacení Joachyma, bratra jeho,

aby pi tom statku zuostal, dva tisíce zlatých

dáti pipovdl a již puol tetího tisíce zlatých na

Kounicích pi panu Zygmundovi leží a puol dru-

hého tisíce zlatých pi svatým Jií položiti by

ml a jeden tisíc zlatých za mnou suostává a to

mezi Cetochovskými od svatýho Jiího píštího

v roce vykonati se má, k tomu z") statku židlo-

chovského panu Janovi ty dva tisíce aby dány

byly. Item pana Tana Prakšického synu, když by

ke dvátcíti letóm pišel, aby*) z statku buchlov-

ského ti tisíce zlatých od pánuov poruníkuo,

když by se po smrti manželky mé v ten statek u-

vázali, vydáno bylo, každého roku po jednom ti-

síci zlatých. Ttem Hynkovi a Prokovi z Zástizl

ti tisíce zlatých, též každého roku po jednom ti-

síci zlatých. A jestliže bych komu mimo toto po-

ruenství co více dáti. poruiti chtl, bu z pátel

neb z služebníkuov, abych toho moc ml na pa-

píe pod svou peetí a jednoho neb dvou dobrých

lidí peetí na svdomí. Kdež pro lepší toho jisto-

tu a vdomost já, svrchupsaný Jan z Zástizl,

podkomoí, peet svou vlastní s mejm jistejm v-
domím a vuolí k tomuto listu pitisknouti sem

dal a pro širší vdomost piprosil sem urozených

pánuov, pana Zacharyáše z Hradce a na Teli,

najvyšího komorníka markabství moravského,

pana Albrechta ernohorského z Boskovic a na

erné Hoe, najvyšího sudího téhož markabství

moravského, pana Jeticha z Kunovic a na Vo-

strov. pana Jana Kropáe z Nevdomí na Hra-

nicích, urozeného a stateného rytíe, pana Vá-

clava Hodického z Hodic a na Hostimi, najvyšího

hofrychtýe vajš psaného markabství moravské-

ho, a urozeného vládyky, pana Beneše Pražmu

z Bílkova a na Ejvanovicích, že sou týž k tomuto

listu a kšaftu mému peeti své podlé mé pivsiti

a pidáviti na svdomí dali. Jenž jest psán a dán

') Tak v originále.

5
) Touž rukou nad ádkem.

3
) by lou rukou nud ádkem.
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v mst Brn v sobotu ped nedlí Letare ///.

bezna 1564], léta Pán tisícého ptistého šede-

sátého tvrtého poítajíc.

f.43 Vklad platu na zámku Veveí.

111. Jan Koenský z Terešova i s erby a budú-

cími potomky svými Václavovi Krajíovi s Kraj-

ku, erbóm a budúcím potomkóm jeho své zboží a

ddictví, totiž puol devatenácte kopy patnácte

groši eských, za jednu kopu LX gr. a za I gr.

VII d. bílých poítajíce, platu roního na sámku
Veveí, kterýž se podlé cedulí dílích a podlé ná-

lezu pánuov soudci Jich Mtí i také podlé kupu od

urozené Anny ernohorské z Boskovic nebožce

Ann Koenské z Nové l 'si, matee mé, dostal,

tak jakž toho cedule dílí i také smlouva trhová

a list správní mezi touž Annou ernohorskú a

mateí mou sieji v sob ukazují, nic sob tu žád-

ného práva, panství ani kterého vlastenství nepo-

zuostavuje ani zachovávaje, než to ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držení a ddinému požívaní, a kdež by mn to.

erbóm mým aneb komu jinému ve dekách svt-

ilo, to tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Mežován a na okraji Albrecht z Boskovic.

List JMti císae.

112. My Ferdynand, z boží milosti volený ím-
ský císa, po všecky asy rozmnožitel íše a u-

herský, eský, dalmatský, charvatský etc. král,

infant v Yšpaný, arcikníže rakouské, markrabie

moravské, lucemburské a slezské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujeme tímto listem všem,

že sme ponížen prošeni od slovutného Mikuláše

staršího z Vlí Hory, na ten as ouedníka na

zámku Mezeíí, vrného našeho milého, aby-

chom jemu statek svobodný a ddiný po nkdy
Pavlovi Masterovi, svobodným dvoáku, totiž

rolí, kus lesu a louku, slov Valtická, ležící mezi

grunty panství meseíckého pi hoe, eené Ky-
jovská, zuostalej, kterýž na nás podlé svobod

markrabství moravského jakožto na pána zem
pipadl a kterýž také nám od kommisaiu k tomu
obzvláštn zízených vajpovdí spravedlivú pi-

souzen jest, milostiv dáti ráili. K jehožto po-

nížené a poddané prosb naklonni souce a pro

služby, kteréž nám týž Mikuláš z Vlí Hory inil

a napotom initi povinen bude, z milosti naší cí-

saské ten statek náš ddiný, po doteném Pav-

lovi Masterovi zuostalý, sme jemu. erbóm a d-
dicóm i budúcím potomkóm jeho k pravému a

ddinému držení a užívaní, jakž jest ten statek

na míst našem léta tohoto etc. LXIII . ve tvrtek

po nedli Exaudi [27. kvtna 1563] poádn uve-

den, dáti ráili a mocí listu tohoto našeho jakožto

král eský a markrabie moravský vdom dává-

me, chtíce tomu konen, aby týž Mikuláš starší

z Vlci Hory, erbové a ddicové i budúcí potomci
jeho pi tomto milostivém dání našem od každé-

ho beze všeho perušení nyní i na budúcí asy
zachováni byli. Protož porouíme najvyším ko-

morníku a sudímu markrabství našeho morav-
ského, vrným našim milým, nynjším i budu
cím, když byste koli od nadepsaného Mikuláše
z Vlí Hory neb erbuo a budúcích potomkuov je-

ho za to požádáni byli, abyste jemu ten statek

ddiný, po nadepsaném Pavlovi Maršterovi.'

1

jakž nahoe doteno, zuostalej, i s tímto listem

naším císaským ve dsky zemské podlé poádku
vložili a vepsati dali beze vší odpornosti a zmat-

ku, jinae neiníce. A ktož by tento list s dobru i.45v.

a svobodnu vuolí nadepsaného Mikuláše staršího

z Vlí Hory ml, ten má a jmíti bude túž plnu

moc a právo k tomu ke všemu, což v tomto listu

našem napsáno a obsaženo jest, jako on sám.

Mikuláš z Vlí Hory, beze všeho umenšení. To-

mu na svdomí peet naši císaskú menší k listu

tomuto sme pivsiti sme2

) rozkázali. Dán v m-
st našem Inspruku v sobotu po Božím tle / 12.

ervna 1563], léta IMVCLXIII° a království na-

šich ímského XXXIII. a jiných XXXVII .

Ferdynandus.

M. Walter manu
propria.

Dobrá vuole.

113. Já Mikuláš starší z Vlí Hory oznamuji

tímto listem obecn pede všemi, jakož mám list

a majestát od najjasnjší a najnepemoženjšího

knížete a pána, pana Ferdynanda, císae ímské-

ho, uherského, eského etc. krále, infanta v Yšpa

ný, arciknížete rakouského, markrabie morav-

ského, lucemburského a slezského knížete a lužic-

kého markrabie etc, JMti. pána mého najmilosti-

vjšího. kteréhožto datum jest v Ynspruku*) v

sobotu po Božím tle [12. ervna 1^63], léta Pá-

n IMV CLXIII°, kterýmžto majestátem JMCská
statek po nebožtíkovi Pavlovi Masterovi zuosta-

lý, na JMCskú pipadlej, mn a erbóm mým mi-

lostiv dávati ráí, v kterémžto listu a majestátu

zeteln položeno a obsaženo jest, kdož by koli

ode mne anebo erbuo mých ten majestát s dobru

a svobodnu vuolí jml, že ten má a jmíti bude

touž plnu moc a právo k tomu ke všemu, což

v tom majestátu JMCské položeno a zapsáno

jest, a protož já, vejše psaný Mikuláš z Vlí Ho-

rv, dal sem a mocí listu tohoto dávám sám od

*) Tak v orig. a e jest opravena touž rukou z i.

) Tak. opakováno, v originále.

3
) V orig. Ynspurku.
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sebe, erbuov a budúcích potomkuov mých na ten

majestát vajie psaný i na to všecko právo, kteréž

mni v nim zapsáno obodni a </<»/»rjí

urozenému pánu, panu Zykmundot Helto-

Kementu a na M ísae JMti radž a

kancléi v království eském, erbóm a d-

dicóm pán a \ - právo, kteréž i«.->t mn
.1 erbóm mým v tom majestátu svdilo a nále

na svrchupsaného pana Zykmunda Helta,

mistokandée, erby a ddice i budúci potomky

pani- penáším a pevozuji tak. že mají a jmíti

budu ti'i> plnu moc i plné právu ke všem vcem
l položeným a zapsaným, jako/

-om já. svrchupsanj Mikuláš z Vlí Hory, s er

by a s ddici svými ml, l>eze všeho umenšení.1
)

roho na jistotu já, Mikuláš svrchupsaný, peet

svú vlastní k tejto dobro vuoli sem pivsil a pro

širší toho vdomosl piprosil sem urozeného pá

na, pana Voldicha z Lomnice a na Námsi, a

urozeného a stateného rytíe, pana Jindicha

Králického z Kralic a1) na Králicích, a urozených

vládyk, pana Jiíka Yaneckého z Jemnický a na

Vani, pana Jana Martínkovského z Rosee a na

Budišov, pana Jana Xuha z Mysloovie na

Mrchovc. pana Mikuláše Miclika z Radostína na

< ístrov, že sou peeti své vlastní podlí mé k tej-

to dobré vuoli s jistým jich vdomím a vuolí pi-

vsiti dali. sob a erbóm svým bez škody. Dán na

Mezcíí v sobotu po svatém Jan. ktiteli božím

126. ervna 1563], léta od narození Syna Božího

Krista Pána IMYCLXIII" poítajíc.

f.44 Vklad Kobylník.

114. Pertolt z Lipého, hajtman markrabství

moravského, najvyší maršálek království eského

a JMti krále ímského komorník. Janovi Gbel-

skétnu z Gbelska, erbóm a budúcím potomkóm

jeho ddictví, vlastni zboží sirotku, pozuostalých

po nebožtíku Bohuslavovi Sadovském z Sloup-

ím?) svobodné a žádnému nezávadné, tvrz a

ves Kobylnice, ves Horákov s tvrzí pustou, ves

Podnitovice s tvrzí pustou, s dvorem, pivovarem,

epnicemi, s chmelnicemi, s rolí oranú i ne-

oranú. s lukami, s lidmi platnými i neplatnými,

s doly. s lesy, s háji, s vrbinami, s chrastinami,

s kovinami. s lovy, s hony, s ižbami, s ospy,

s mezemi, s kury, s husmi, s vajci, s užitky a po-

žitky i poplatky všelijakými, kterýmiž se koli

Ijmény] jmenovati mohou, s pastvami, s pastvi-

šemi, s vodami tekutými i netekutými, s rybníky,

s rybnišemi, s haltéi, s mlýny, s mlýnišemi,

s potoky, s behy i s tím se vším píslušenstvím.

což k tvrzi k tej a ke dvoróm*) a všem svrchu

psaným od starodávna píslušelo a písluší, tak

jak to zboží a tv vsi již jmenované v svých me

zech a hranicích písluší. leží a vymezeny sou a

týmž sirotkóm spravedliv náleží, se vším plným

panstvím a píslušenstvím, kteréito iboši svrchu-

psani na naueni Jich Mti pánuov soudci na mi

st sirotkuov, pozstalých po nebožtíkovi Bohu

slavovi Sadovskému z Sloupím, svrchupsanému

Junovi Gbelskému z Gbelska sem prodal, ve dsky

zemské vkladenu a vpisuji ku pravému jmní.

<h cni a ddinému užívaní, a kdež by to jisté

zboží sirotkóm svrchupsaným ve dskách svdilo,

to tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad pul tvrze Slavtína.

US. Anna ernohorská z Boskovic i s ddici

svými . lun Koenské z Nové Vsi, tetce své milé,

a ddicóm jejím své vlastní zboží a ddictví, to-

tiž, COŽ se na díl muoj po nebožtíku Janovi llá-

zlovi z Sov Vsi, ujci mém5
) milém, podlé ná-

lezu Jich Mti pánuov soudci zemských. Mtí,

markrabství moravského dostalo") a podlé dílí
7

)

cedule pišlo, totiž jmenovit puol tvrze Slavtína

s puol dvorem, s polovicí vobou šepnic, a což

k tej polovici tvrze podlé cedule dílí náleží, puol

VSÍ Slavtína. puol vsi Holíkova, s lidmi platnými

i neplatnými, s rybníky i s tou polovicí lesu pi

obojích všech a .v polovicí lesu v Krokvicích a

také ten tvrtý díl platu, kterýž z zámku Veveí

se vydává, tak jakž to všecko v tejž dílí ceduli,

kterúž sem já Anna z Boskovic pijala, krom
penz hotových, klénotuov a služby zadržalé ne-

božtíku Janovi Házlovi z Nové Vsi, kteráž by

bejti mla pi urozeném pánu. panu Pertoltovi

z Lipého a na Krumlov, najvyší") maršálku f.44v.

království eského, zadržána, tak jakž táž dílí

cedule to v sob šíe obsahuje a zavírá, se vším

týž polovice tvrze, dvoru, šepnic, vsí píslušen-

stvím, a to s rolí oranú i neoranú, s lukami,

s pustotinami, s zákopami. s pastvami, s pastvi-

šemi, s doly, s horami, s lesy, s háji. s rovnina-

mi, s ižbami, s lovy, s hony, s mezemi, s lidmi

platnými i neplatnými, s kury, s ospy, s robotami

i se všemi poplatky, s rybníky, s rybnišemi, s po-

toky, s vodami tekutými i netekutými i se vším

plným právem, panstvím i píslušenstvím, tak

jakž to svrchupsané zboží podlé nálezu Jich Mtí

pánuov soudci mn se dostalo a podlé cedule dílí

vymezeno jest, nic tu sob ani ddicóm svým9

) a

budúcím potomkóm sVejm práva, panství ani vla-

stenství nezachovávajíc, tak jakž sem to zboží a

') i " orig. umenšeho.
s
) Toto a další slovo touž rukou nad ádkem a Krá-

licích jest opraveno ze slov z Králic, ale z zstalo nepe-

trženo.

s
) Za tím nepetržené slovo zuostalých.

*) V orig. rlvorém.

5
)

í
' orig. mému a další slovo milému.

°) V orig. dostal.

7
) V orig. cíldí.

s
) Tak v originále.

") Za tím petržené slovo budúcím.
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ddictví na díl svupj pijala a toho se užívalo, to

všecku ku pravému ddicství, jmní a ddinému
užívaní ve dsky zemské vkládám a vpisuji, a

kdež by mn a erbóm mým aneb komu jinému ve

dskách svdilo, to tímto vkladem moím a v ni-

ve obracuji.

Spolek.

116. Mandalena z Mírová Znatu z Lomnice.

manžela svého, na tz
i rz a ves íany se vším je-

jím píslušenstvím, na své vlastní ddiné, svo-

bodné a žádnému nezávadné zboží, i na to na

všecko, kdež co mám anebo ješt jmíti budu, kro-

m ty tisíc zlatých, kteréž sob pozuostavuji,

s tmi abych mohla initi, což by mi se dobe lí-

bilo, pijímám na pravý a jednostajnýM spolek.

Mešován a na okraji Zachariáš z Hradce.

117. Léta Pán IMVeLXIII, pi asu svatého

Martina [15. listopadu 1363] v mst Olomúci na

snmu obecním na žádost a pímluvu osobni naj-

jasnjšího a najnepemoženjšího knížete a pána.

pana Maxiniiliána, ímského, uherského a eské-

ho etc. krále, infanta v Yšpaný, arciknížete ra-

kouského a markrabie moravského, pána našeho

najmilostivjšího. kdež JMKská za pána ddi-
ného tejto zem pijat bejti ráil, te na pímluvu

najvyších _ pánuov ouedníkuov království eské-

ho, které JMt toho asu pi sob míti ráil, ktc-

rú JMKská a dotení páni na stav panský vzlo-

žiti ráili, aby urozeného a stateného rytíe lana

Kropáe z Nevdomí a Bohuslava, syna jeho.

v stav svuoj panský a v tovaryství své pijíti a

vpustiti ráili, kdež prohlídaljíc staz' panský k ta-

kové milostivé JKMti a tch pánuov pímluv i

také k jeho. Jana Kropáe. snažné prosb. Jich

f.45 Mt páni pro jeho chvalitebné a dobré chování i

pro služby mnohé, kteréž jest tomuto markrab-

ství inil a initi chce, jej. svrchupsaného Jana

Kropáe, s Bohuslavem, synem jeho, i s ddici

jeho ádn a manželsky od nho a syna2
) po-

šlými, též Tasa Kropáe z Nevdomí, strajce je-

ho, z své svobodné dobré vuole a z svobody za

pány sou pijali a pijímají a je v své toz ,aryst:'í.

7' ád a stav panskej vpouší. A svrchu doten!

Jan a Tas Kropáové na to sou k pánóm Jich

Mti písahu uinili a slíbili za se i za ddice své,

že vrn a práv ád panský velebiti, pánuom ve

všem slušném podstatní a pomocní bejti chtí a

nad rody panské, nad žádného z starších se ne-

títi žádným obyejem mimo ád a obyej v zemi

moravské.

Lf.46 118. Léta od narození Syna Božího Kri>ta

Pána IMVCLXV, pi asu svaté Kunhuty [17.

záí 1565] v mst Brn držán jest soud zemský

skrze urozené pány, pana Pertuolta z Lipého na

Krumlov, hajtmana. najvyšího maršálka krá-

lovství eského a JMti ímského císae, uherské-

ho a eského etc. krále komorníka, pana Zacha-

ryáše z Hradce na Teli, najvyšího komorníka,

pana Albrechta ernohorského z Boskovic na

erné Hoe, najvyšího sudího markrabství mo-
ravského, a urozeného vládyku Matyáše z Har-

tunkova a na echách, najvyšího písa 5tví téhož

markrabství místo držící; na kterémž jsou sedli:

duostojný u Bože otec a pán Vilém, biskup olo-

múcký, a urození páni, pan Václav Krají z

Krajku na Mladoovicích, pan Znata z Lomnice

na íanech, pan Zdenk Lev z Rožmitálu na

Hrutovicích, pan Jindich z Šternberka na Hole-

šov, pan Jan starší z Zerotína na Rosicích, pan

Jetich z Kunovic na Brod Uherském, podko-

moí, pan Voldich z Kounic na Veselíku, pan

Frvdrych Beznický z Xáchoda na Dunajovi-

cích, pan Jan Kropá z Xevdomí na Hranicích,

a z vládyk: Václav Hodický z Hodic na Miro-

slavi. najvyší hofrychtý, Jan Zahrádecký z Za-

hrádek na erveném Hrádku, Závise z Víková
na Polehradicích, Petr ertorejský z ertoryje

na Vranov, Baleár Švajnyc z Pilmstorfu a na

Fulnece.

Vklad vsi Ho[r]ního Pole. f.46^

119. Voldich Oseanský z Osean i s svými

erby Zacharyášovi z Hradce, najvyšímu komor-

níku markrabství moravského, a erbóm jeho své

vlastní zIxjží a ddieství, ves Horní Pole s jejím

píslušenstvím, což v tch mezech a hranicích

v též vsi jest a což sem tu ml. s lidmi, s platy,

s dvory poplužnými, s rolí oranú i neoranú, s lu-

kami, s pastvami, s pastvišemi. s horami, s doly,

5 lesy. s háji. s luhy. s s vrbinami, s chrastinami.

s kovinami. s lovy. s hony, s ižbami. s mezemi

a hranicemi, s lidmi platnými i neplatnými, used-

lými i neusedlými, i S kury. s rybníky, s rybniše-

mi 1 -e vším plným právem, panstvím a píslu-

šenstvím, jakž jest se mn ta ves Horní Pole na

díl muoj podlé cedule dílí dostalo?) nic sob tu,

erbóm a budúcím potomkóm svým na témž zboží

práva, panství ani kterého vlastenstv! nepozuo-

stavujíce ani zachovávajíce, než tak. jak sem to

sám držel a toho požíval, všecko to ve dsky zem-

ské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmní,

držen! a ddinému požívaní. A kdež by mn to

jisté zboží neb erbóm mým ve dskách svtilo. to

tímto vkladem moím a v nive obracuji.

Vklad rybníku v Horním Poli.

120. Jiík eloud z Pálovic, sudí práva menší-

ho zemského v kraji brnnském, i 5 erby svými

') V orig. jednostajná.

2) V orig. syny.

3
) Tak v originále.
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Balta Serntyngu a jeho

erbóm své vlastni zboži a ddicství, totiž rybník

v Horním Poli, pod rybníkem Krhovem

ryl»: \ rhovem a druhej,

. dou do Horního /'<>/,'. U VSÍ

'•nik, pod pilou nade mlejnem ležící, pilu též

r //, tím se vším jinejm plnejm

právem, panstvím a píslušenstvím, tak jakž -cm

t,, sám di
: nic sob tu ani budoucím

kóm svejm na teli rybnících a pik- práva,

panství ani kterého vlastenstvi nepozuostávujíce,

.u pravému ddictví, svobodné a nezá

vadné. :v dsky zemské vkládám a vpisuji ku pra

vému jich jmní, drženi a ddinému požívaní, a

jestli bj t tch rybnících mn neb er-

bóm mým kde ve tiskách svdilo, to tímto vkla-

dem moím a v nive obracuji.

1 )obrá vuole.

121. la Baltazar Šertynger z Šertingu i s svej-

mi erbv vyznávám tímto listem pede všemi, kdež.

lebo túce slyšán bude. jakož mám list na

mén - šestmi peetmi rukojmí, dobrých lidí,

•;
( j urozeného vládyku, pana Jiíka elouda z Po-

lovic na ecici, sudího práva menšího kraje

brnn- terýž svdí na zl>oží a ddictví,

totiž rybník v Horním 1'oli, potí rybníkem Krho-

vem ležící, rybníky, jeden též pod hrází Krho-

vem a druhý, pes ktereji jedou do Horního Po-

le, u vsi ležící, též rybník, pod pilou nade mlejnem

ležící, pilu též v Horním Poli, se vším jich pí-

f.4? slušenstvím, a v tom listu psáno stojí, kdož by

koli ten list ml s mú dobru vuolí a erbuov mých,

i má a míti bude k tm ke všem vcem
v tomto listu psaným tž právo a tuž moc jako

Baleár svrchupsaný, jakož ten list to v sob
sieji a svtlefji zavírá a ukazuje, protož já. Bal-

tazar svrchupsaný, dal sem a mocí listu tohoto

dávám od sebe i od erbuov svých na ten list

svrchupsaný i na to na všecko právo své, v nimž 5
)

psáno jest ') dobru a svobodnu vuoli urozenému

pánu. panu Zacharyášovi z Hradec a na Teli,

najvyšímu komorníku markrabství moravského,

tak. aby on. pán. moc a též plné právo [ml], ja-

ko já. Baltazar svrchupsaný. a erbové moji mli
sme. Tomu na svdomí peet svú vlastní k tomu-

to listu sem pivsiti dal a pro širší toho vdo-
most a dosti uinní piprosil sem urozených

vládyk, pana Kryštofa Vencelíka z Vrchoviš a

na Tešti, pana Jindicha Radkovce z Mirovic a

na Dvorcích, pana Petra Žeharta z Nasovrk na

Palupín, pana Václava Fejrara z Malíková, pa-

na Jiíka Macka, pana feronyma, vlastní bratí

iva n.i Batelov, že -on peeti své podlé mé
ii. i svdomí pitisknuti dali, Jen; jest dán a psán

na leli v outerj velikononí //. dubna 1564],

léta Pán IM\ I XII II poítajíce.

Potvi zení o l )žbánii e

122. M\ Ferdynand, z boží milosti volenj ím
ský císa, po všei rozmnožitel íše a

uherský, eský, dalmacký, charvatskj rte. král.

infant v Yšpaný, arcikníže rakouské, markrabie

moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický

markrabie etc, oznamujem tímto listem všem, že

sme od urozené Anny z Biskupic na Ttnici,

nám milé. manželky urozeného Adama Lva z

Rožmitále a z Blatné, i tolikéž velebného Kaš-

para, opata kláštera hradišekého. 1 na miste')

konventu, vrných našich milých, ponížen pro-

šeni, abychom smlouvy duole psané, kteráž, jest

mezi nimi o ves Dbánice udlána, milostiv po-

tvrditi ráili, kterážto smlouva slovo od slova

takto v sob zní

:

l.éta Pán I M V' LNI. v sobotu po svatém

Martin [15. listopadu 1561] v mst Brn stala

se smlouva dobrovolná, celá a dokonalá na zpuo-

sob níže psaný námi Václavem Hodickým z Ho-

díc na Hostimi, komorníkem práva menšího

zemského v kraji brnnském, Voldichem Pe-
pickým z Rychmberka na Posoicích, Brykcí Mo-
ravu z Mezcíí, písaem menším markrabství

moravského, Mikulášem starším z Fií Hory,

ouedníkem na Mezcíí, páteli od stran vyda-

nými, mezi urozeným pánem, panem Adamem
Lvem z Rožmitále a z Blatné na míst paní Anny
z Biskupic, paní manželky pán, s strany jedné

a velebným knzem Kašparem, opatem kláštera

Hradišt, a konventem jeho s strany druhé, a to

taková, že s\rchupsaný pan opat i na míst kon-

ventu svého svrchupsanému panu Adamovi Lvovi

na míst též paní Anny z Biskupic, paní manžel-

ky5
)
pán, prodal lidi své a konventské ve vsi

Dbánicích, tak jakž sou pedkové jeho a on po

nich v držení byli, s tím platem penžitým a de

šátkem vinným, tak a nejina, jakž registra uka-

zují, kteréž sou tu pánu ped námi. svrchu psaný- f.4?v.

mi páteli, vydány, a to za summu dva tisíce zla-

tých, za jeden zlatý XXX gr., za T gr. YTT d.

bílých poítajíc, kterúžto summu svrchupsanú

svrchupsaný pan Lev na míst svrchupsané paní

manželky své panu opatu a konventu jeho má
zouplna pi postoupení tch lidí dbánických ho-

tové položiti a pi JMCské pan Adam Lev má

l
) V ori.s. pez.

") Tuk v orig. místo kteréž v nm.
') Za tím jest nepetržené slovo a.

*) i v jest opraveno touž rukou z c.

5
) V orig. manželce.
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jednati prací a nákladem svým o potvrzení. A jest-

liže JMCská k tomu své milostivé povolení

dáti ráí, tehdy ta smlúva v své celosti a mocnosti

zuostati má a pan Adam Lev neb paní Anna
z Biskupic nákladem a prací svú od desk zaplatiti

mají. A. majíce potvrzení, aby takové postoupení

ve tyech nedlích podlé spolu snesení 'jejich

se' 1 stalo a peníze položeny byly a list správný

poádný od pana opata podlé tejto smlouvy podlé

pípisu vydaného aby položen byl. A panu Ada-

movi Lvovi na míst manželky pán desátek vin-

ný tohoto roku IMVCLXI zadržalý, totiž pt be-

ek a vosm vder, to také ti lidé pi vinobraní

najprvé píším povinni sou dáti a vyplniti. A
jestliže by co na platech penžitých sešlo podlé

registr a lidé se k tomu neseznali, to má podlé

uznání pánuov a pátel z hlavní summy pi po-

stoupení navráceno bejti. Pakli by JMCská k to-

mu své milostivé povolení dáti neráil. tehdy tato

smlouva mocnosti míti nemá. Pro budoucí pamt
jest každé stran tato smlouva pod sekrety našimi

dána, v jednostajná slova sepsaná. Stalo se léta a

dne svrchupsaného.

K jejich fžjto poddané a ponížené prosb na-

klonni souce a znajíce také klášterské dobré pi
tom bejti, s dobrým rozmyslem, naším s jistým

vdomím, s radou vrných našich milých, mocí

královská v echách a 'jakožto markrabie morav-

ský dotené smlouvy ve všem jejím znní, polo-

žení, v punktích, klauzulech a artykulích sme mi-

lostiv schváliti, obnoviti a potvrditi ráili a tím-

to listem mocn potvrzujeme, chtíce tomu kone-

n, aby pi tomto potvrzení a obnovení našem od

jedno2
) každého bez perušení strany jmíny a za-

chovány byly. Protož pikazujeme najvyšímu ko-

morníku a sudímu desk zemských již doteného

markrabství moravského, nynjším i budúcim,

vrným našim milým, když koli za to od stran

požádáni budete, abyste tuto smlouvu i s tímto

íistem a milostivým potvrzením naším do desk

zemských téhož markrabství moravského podlé

poádku vložiti a vepsati dali bez zmatku a všeli-

jaké odpornosti. Však pi tom také chceme, aby

<>d nynjšího opata a konventu kláštera hradiš-

ského liez prodlívaní za tu summu v smlouv po-

stavenu jiný statek k témuž klášteru hradišskému

koupen a pipojen byl a nad tím aby podkomoí
náš markrabství moravského, nynjší i budúcí,

aby se to tak vskutku stalo, ruku držel. Tomu na

svdomí peet naši císaskú k tomuto listu piv-
siti sme rozkázati ráili. Dán na hrad našem

pražském v sobotu ped svatým Vítem [13. erv-

na 1562], léta božího [MVCLXIIC a království

našich ímského XXXI 1. a jiných XXXVI.
Ferdynandus.

Joachym de Nowa Domo,

supremus rejmi Bohemie cancellarius.

Z\ kmund llelt etc.
3

)

Poslové ke dekám od pana hajtmana sou toho-

to listu dáni pan Volf Dytrych, hrabie 4
) z Harde-

ku, a pan Frydrych z Zerotína.

123. Knz Kašpar, z smilování božího opat f.48

kláštera hradišekého blíž Olomúce, i s konventem

svým a budúcími potomky svými Ann s Bisku-

pic a ddicóm jejím své a konventu svého zboží

klášterní ddiné, svobodné a žádnému nezávad

né, totiž lidi své a konventské ve vsi Dbánicích,

tak jakž sou pedkové moji a já po nich v držení

byli, s tím platem penžitým a desátkem vinným,

tak a nejinae, jakž smlouva a registra okazuje

etc, ve dsky zemské vkládáme a vpisujeme ku

pravému jich jmní, držení a ddinému požívaní.

Vklad podacího fary kurdijovské.

124. Burjan Žabka z Limberka, pán a pravý

ddic fary a podacího kurdjovsk, s erby a bu-

dúcími potomky svými, pány a držiteli svrchu

psaného podacího též fary kurdjovské. Jeremiá-

šovi Wayskofpfojvi z Wymberka, erbóm a budú-

cim potomkóm jeho z lásky své tuto milost iním

a faru kurdjovskú, podací své ddiné,"') svo-

bodné a žádnému nezávadné, ddin dal sem

sám od sebe, od erbuo a budúcích i>otomkuo

svých ku právu jich, jmní, držení a ddinému
požívaní se všemi a všelijakými k tej fae a 'po-

dacímu svrchupsanému oužitky a požitky, tak

jakž sem to sám držel, toho užíval, v kterýchž

koli sou vcech a k tej fae písluší, nic sob více

na tom, erbóm a budúcim potomkóm svým práva,

panství ani kterého vlastenstv! nepozstavuje ani

vymieuje ani zachovávaje, ve dsky zemské

vkládám a vpisuji.

L125. L. éta od narození Syna Božího Krista f.48v.

Pána IMVT.XVI, pi asu druhé nedle v pust

fn. bezna 1566] v mst Brn držán jest soud

zemský skrze urozené pány, pana Pertulta z Li-

pého na Krumlov, hajtmana. najvyšího maršál-

ka království eského a JMti císae ímského,

uherského, eského etc. krále komorníka, pana

Zacharyáše z Hradce na Teli, najvyšího komor-

níka, pana Albrechta ernohorského z Boskovic

') Toto a další slovo asi tak místo postoupení, jak je

V originále.

-) Tak v originále.

'') Tento podpis jest v orig. vpravo od podpisu kanclé-

ova

«) Lze také ísti hrab.
5) V orig. ddiném.
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.nu- Hoe, najvyšího sudího mark

izeného vládyku W.r.

Hartunkova na i -i ii\.\.^-;lii> písaství té-

;rabství mi I

duostojnj u B pán Vilím, biskup

olomúcký, a urození páni, pan Václav Krajíi

z Krajku na Mladoovicích, pan Znata z Lomni-

ce na íanech, pan Zdenk Ln z R mitálu na

Hrutovicich, pan Jan staí tíná na Kosi

cích, pan Frydrych z Žerotína na Židlochovicích,

pan Jindich z Šternberka na Holešov, pan Je

tich z Kui Brod Uherském, podkomoí,

pan Voldich z Kounic na Slavkove, pan Fryd

rych Beznickj z Náchoda na Dunajovicích, pan

lan Kropá z Nevdomí na Hranicích, a z vlá-

dyk: Václav Hodický z Hodic na Miroslavi, naj

hofryhtý, Jan Zahrádecký z Zahrádek na

erveném Hrádku. Závise z Víková na Pole-

hradicích, Petr ertorejjský z ertorye na Vra

nov, Baleár Švajnic z Pilmstorfu na Fulnece a

Jaroš z Zásti/.l na Morkovicích.

f. 49 Lisí mocný královský.

\2h. M\ Ferdynand, /. boží milosti ímský
král. po všecky asy rozmnožitel íše a uherský.

eský, dalmatský, charvatský etc. král. infant v

Yšpaní, arcikníže rakouské, markrabie morav-

ské, lucemburské a slezské kníže a lužický mar-

krabie etc. oznamujem tímto listem všem, že

sme ponížen prosem jménem urozeného Sesitny

Zajímace z Kunstátu na fevišovicích, vrného
našeho milého, abychom jemu list náš mocný

dáti ráili, na kterýs by všecek a všelijaký statek

svitoj, kterýž koli má a míti bude. poniiti a jej

zíditi mohl. K jehožto pokorné prosb naklo-

nni souce, s dobrým rozmyslem, naším jistým

vdomím, mocí královskú v Cechách a jakožto

markrabie moravský svolili sme k tomu a tímto

listem svolujem, vuoli naši jistou a moc plnu té-

muž Sazimovi Zajímaovi z Kunstátu dávajíce a

dopoušejíee, aby on pedkem všecken a

všelijaký statek svuoj movitý i nemovitý, ddi-
ný neb zápisný, kterýž má aneb ješt míti bude.

bez statkuov lenných a manství, kteíž nápadové

nám spravedliv náležejí, odkázati neb poruiti

mohl a moc ml za zdravého života aneb na

smrtedlné posteli, komuž se jemu kolivk a kdy

kolivk zdáti a líbiti bude. a také aby mohl a moc
ml zdlati poruníky statku svého a dtí svých,

kteí se jemu užitení zdáti i vidti budu. a to

bez naší. budúcích našich, králuov eských a

markrabí moravských, i jiných všech lidí všeli-

jaké pekážky, však to zídíc listem pod svú pe-

etí a tí aneb pánuov. neb dobrých urozených

lidi pecetmi na svdomí. Kteréžto zízení, dá

ni, odkázaní, též i poruníkuo\ zdlání statku

svrchupsaného Sezimy Zajímace, tak jak

svrchu píše, tolikéž má moci a pevnosti jmíti,

jako by to dekami zemskými zapsáno a utvrzeno

bylo, bez umenšeni. Protož pikazujeme najvyší-

mu komorníku a sudímu desk zemských mai

krabství našeho moravského, nynjším i budu

cím, vrným našim milým, když kolivk od nade

psaného Sazimj Zajímace neb od poru3níkuo\

jeho požádáni budete, abyste ten kšaft a zízení,

by " statku svém na tento náš mocnj list

královský udlal, jej ve dsky zemské i s tímto

listem vložiti a vepsati rozkázali bez zmatku a

všelijaké odpornosti, jinae nikoli neiníce. To-

mu na svdomí peet naši královskú k tomuto

listu pivsiti Mne rozkázali. Dán v Augšpurku
v pondlí den') svatého Jana, ktitele božího f.49v,

/.'/. ervna 1555], léta božího IM\ I.V a králov-

ství našich ímského XXV. a jiných XXVIIIP.
Ferdinandv

Joachym de Nowa I )i rnio,

supremus regni Bohemie cancellarius,

manu propria.

G. Mel.*)

Poslové tohoto li>tu ke dekám dáni sou od

pana hajtmana pan Zdenk Lev z Rožmitálu a

pan Jindich z Šternberka.

Poruenství Sazimy Zajímace.

127. Ve jméno svaté a nerozdílné Tropu
( )tce. Syna i Ducha svatého, všejednoho Boha

Stvoitele. Pána a Spasitele našeho svrchované-

ho, najmilostivjšího. amen. Ponvadž každý lo-

vk na svt narozený smrtí zase s nho sjíti a

toho všeho, ehož jemu Pán Buoh všemohúcí

z milosti své svaté na tomto svt do živnosti

jednoho každého píti ráil, po sob pozuostaviti

musí a o statky po smrti pozuostalé mnohé ruoz-

nice. nesnáze a soudové rozliní mezi lidmi po-

vstávají, protož, já Sazi»ia Zajímal z Kunstátu a

na Jevišovicích, nevdouce asu ani hodiny, kdy

mne Pán Buoh všemohúcí s tohoto svta povolati

ráí, nechtíc. aby po smrti mé o statek muoj,

kterýž mám anebo ješt z daru božího jmíti bu-

du, jaké ruoznice a soudové vzniknouti mli, a

majíc mocný list od najjasnjšího knížete a pána.

pana Ferdynanda slavné a svaté pamti, na onen

as ímského, uherského, eského etc. krále, arci-

knížete rakouského a markrabie moravského, pá-

na mého milostivého, abych moc a vuoli ml sta-

tek svuoj pozemský, též na klínotech a svrchcích

i hotových penzích a jiných, všelijaký, mohovitý

i nemovitý, dáti a poruiti za zdravého života

neb na smrtedlné posteli, komuž by mi se dobe
líbilo a zdálo, jakožto týž list JMKské. pána mé-

') Tou: rukou nad ádkem. '-') Tento podpis jest v orig. vpravo od podpisu kancléova.
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ho milostivého, to všecko v sob sieji ;i svtleji

obsahuje a zavírá, i toto o témž statku svém í-

dím a porouím: Najprvé iním mocné otcovské

f. 50 poruníky dítek a statku svého: pedkem uroze-

nu paní, paní Annu emohorskú z Boskovic a

na Jevišovicích, manželku svú mílu, a sem k ní

obzvlášt tej jistej nadje, že nad mými i tudíž

svými dítkami milými a statkem jim náležitým

vrné a upímn jako jejich vrná máti uiní a

jich dobré a užitené obmejšleti se vší pilností

bude, a urozené pány. pana Jindicha Zajímae

z Kunstátu, z Jevišovic a na Skalici, strejce své-

ho milého, a pana Jana z Kunovic a na Hluku,

švagra svého milého, a urozeného a stateného

rytíe, pana Václava Hodického z I lodic a na

Miroslavi, najvyšího hofrychtýe markrabství

moravského, tej nepochybné] víry k nim jako

k svým obzvlášt milým a dobrým pánuom pá-

telóm, jakž i k vejš dotené manželce své milé

souc, že nad mými dítkami a statkem jim náleži-

tým vrn a práv uiní a jejich dobré a užitené

spolen obmejšleti a konati budou. Item, což se

vna a nad véno jí, paní Anny z Boskovic, man-

želky mé milé. a jejího chování doteje, takto o

tom ídím a porouím i za to žádám, aby v stat-

ku po mn pozuostalém, jakž na paní náleží, e-

ládkou jí hodnou a potebnou chována a stravou

i jinými potebami opatrována do stavu jejího

promnní byla. A jakož jest mi po1
) ní pi smlú-

vách svadebních pt set kop groši vna jmenová-

no, kteréž sem ji obvnil a dekami zemskými uji-

stil, a nad to více statku jí náležitého osmnácte

set zlatých k sob sem pijal a též je jí dekami

zemskými ujistil, a potom sem jí též puol tetího

tisíce a dv st zlatých statku jí náležitého k sob
pijatých a díl jich z lásky manželské daných jí

ode mne listem na pargamen podlé poádku
markrabství moravského ujistil, toho a takového

obojího jí ujišení tak pi tom zanechávám a suo-

stavuji, a aby to všecko podlé téhož mého man-

želce mé ujišení vydáno a spraveno z statku po

mn zuostalého od držiteluov ho bylo, jistotn a

konen míti chci. Což se pak kiénotuov, svrškuov

o. dobytkuov doteje, ti aby jí zouplna, což jí po-

dlé zízení zemského náležeti 2
) bude, vydáni byli.

A jestliže by táž paní Anna z Boskovic, manželka

má. vdovou souc stav svuoj promnila a vnem i

f.50v. uad vno, též
|
klínoty a svršky podlé mého vajše

doteného jí ujišení a poruenství vybyta byla,

tehdy tohoto mého poruenství prázdna bejti má.

O jiném -všelijakém statku, kterýž po mn zuo-

stane, takto ídím a porouím a v to syna svého

Jiího mocn zavazujíc k tomu, chci konen, aby

týž statek, po mn pozuostalý, jemu v moc jeho od

nahoe psaných pánuo\ poruníkuov nebyl po-

stoupen a uveden nežli pi vyjití ty let od doleji

datum tohoto mého poruenství poád zbhlých,

a prvé nic. Jestliže by pak Pán Buoh v tom ase
téhož syna mého Jiího s tohoto svta povolati

ráil, tehdy aby týž statek na urozeného pána,

pana Jindicha Zajímae z Kunstátu, z Jevišovic,

na Skalici, sirajce mého vlastního, a na </

jeho mužského pohlaví, ádn od ného pošlé, spadl.

Což [by] se pak Kateiny, dcery mé, kterúž mi

Pán Buoh s manželku mú dáti ráil, dotejkalo,

za to téhož pana Jindicha, strejce svého, prosím

a tomu jistotn a konen chci, když by tejž dcei

mé k místu poctivému a k vdáni s radou jeho a

jiných pátel jejích Pán Buoh dopomoci ráil,

aby jí vajpravou poctivou vybyl a po ní dva tisíce

kop gr. eských vna jmenoval a ty aby jí od n-
ho bez odporu všelijakého vydány byly. A jestli-

že by pak týž pan Jindich, strajc muoj, s tohoto

svta smrtí sešel a ddicuo ádnejch mužského

pohlaví po sob by nepozuostavil, tehdy aby týž

statek, po mn zuostalý. 'všecek na táž Kateinu,

dceru mú, zase pipadl :i jí v moc postoupen byl.

Obzvlášt pánuov poruníkuov dovrn prosím,

aby dítky mé v bázni boží i ke všemu dobrému,

což by Pánu Bohu líbeznýho a lidem dobrým pí-

jemného a jim samým poctivého bylo, vedli, k e-

muž dítek svých, aby pánuov poruníkuov svých

otcovských poslušní byli a jimi se spravovali, na-

pomínám. Však toto sob v tomto poruenství a

v kšaftu mém znamenit vymieuji a pozuosta-

vufji], jestliže bych kdy chtl toto poruenství

své zmniti, z nho ujíti nebo co piiniti, zrušiti

a v nic obrátiti, toho abych moc a vuoli ml, toli-

krát-li
3

) fby] mi se dobe líbilo a uznalo. Též sob
obzvláštn vymieuji a pozuostavuji, jestliže bych

mimo toto mé poruenství chtl komu co pont- f. 51

iti a dáti buto za zdravého života aneb na

smrtedlné posteli, to abych voln listem na papíe

pod peetí svú a dvú nebo tí dobrých lidí na

svdomí uiniti mohl a moc ml, a to aby tak

pevné a stálé bylo i pruochod svuoj mlo, jako by

v tomto hlavním poruenství zapsáno a zízeno

bylo, beze všelijakého umenšení. Tomu na svdo-

mí a jistotu já. svrchupsaný Sazima Zajíma z

Kunstátu. jsa pi dobré pamti a zdravým roz-

umu k tomuto kšaftu mému peet svú vlastní

s svým jistým vdomím a vuolí pivsiti sem dal

a pro lepší toho jistotu piprosil sem urozených

vládyk, pana Jindicha Jankovského z Vlašim

na íšicích. pana Frvdrvcha Jankovského z Vla-

šim na Slatin, pana Jindicha Višovského z

') V orig. jest toto a další slovo opraveno touž

pvodního slova paní.

'-'> í' orig. náležeti*.

;i > Tak v originále.
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<ni. pana Jiíka Valí

•/ Mírová na Hostimi, pana Petra Jankovského

7 Vlašim .1 na Plavci, pana Zdenka Jankovského

-mu- a v Slatin, že sou peeti své podlé mé

k tomuto poruenství .1 kšaftu mínu

m svým bez škody, pivsiti dali. Jen

jest dáno a psáno na Jevišovicích v pátek po sva-

[omáši [22. prosince 1564], léta Pán tisícé-

ho ptistéh tého p ítajíc.

i )dp 1

I2s. Jan g Lomnice a na Broumove 1 na miste

Jaroslava, bratra svého mladšího nedílného, od-

por iním tomu poruenstvi a vkladu, které u> i

ni! Voldkh e Lomnice cle., že já lepší právo

k tomu - bratrem svým máme nežli Jati starší

z Zerotína.

>m okraji Zachariáš z Hradce.



Opravy a doplky.
(Nadpisy ísel se do ádk nepoítají.)

Str. 7, si. p., . 25, . 2 za slovo kolvk dodej:

[jménem].
Str. cS. . 33, . 4 místo .'.nadání" ti „na dání".

Str. 10, . 68, . 4 za slovo Šabarta dodej árku.

Str. 10, . 68, . 7 za slovo Rudulci dodej árku.
Str. 11, . 71, . 3 a 4 za slovo Mitterdorf dodej

árku.
Str. 12, . 91 místo „Mežován" ti „Petrhán".
Str. 12, . 93, . 1 a 2 k slovu secundum dodej po-

známku: Nebyl to druhý, nýbrž první snm
(soud) toho roku v Brn, druhý byl v íjnu.

U druhého se íká jen colloquium generále

(str. 21, . 183).

Str. 12, . 93, . 3 místo „Invocavit" ti ..Invo-

cabit" a vynechej poznámku *).

Str. 13, . 97, . 2 zd. za slovo rybníkem dodej

árku.
Str. 13. '. 101. . 2 za slovo Eberhartlóm dodej

árku.
Str. 14, pozn. 1

) za slovo inkoustem dodej: i jinou

rukou.

Str. 14, pozn.
2
) místo ,.T. j. Kunoví z Kunstátu"

ti ,,T. j. ekovi Kunoví z Kunstátu, Bokovu
bratru".

Str. 15, . 119, . 6 a 7 za slova s hájem dodej

árku.
Str. 16, . 126, . 4 za slovo Jehice dodej árku.
Str. 16, . 127, . 3 za slovo Psáry dodej árku.
Str. 18. . 150. . 2 ped a za slovo umrlej dodej

árku.
Str. 21, . 186, . 5 k slovm s ochozy dodej po-

známku: nebo ísti s Ochozy?
Str. 21. . 186, . 6 místo „11 Jenie" ti „u Jene".
Str. 21, pozn.

3
) za slova na okraji dodej: , zdá se,

že týmž inkoustem a touž rukou jako shora

u . 102.

Str. 22, . 188, . 3 zd. za slova v Brn 3
) dodej

árku.
Str. 23, . 204, . 3 a 2 zd. ped a za slova ze Zbo-

rovic
5
) dodej árku.

Str. 24, pozn. *) místo ..touž rukou" ti ,,velmi

pravdpodobn touž rukou".

Str. 25, pozn. *) místo „touž rukou" ti „jinou ru-

kou a jiným inkoustem".
Str. 27, . 241, si. p., na 1. . poznámky pod tex-

tem za slova na okraji dodej: snad touž rukou,

ale jejím pozdjším písmem.
Str. 28, . 257, . 1 zd. místo ..uinili" ti „ui-

nily".

Str. 32 nad textem místo „XV" ti XVI".
Str. 33, . 8, . 14 místo „splacování" ti „splaco-

váni".

Str. 33, . 12, . 5 za slovo Beneš dodej árku.

Str. 33, . 12, . 6 za slovo manskej. za slovo jeho

a za slovo Ludvíka dodej árku.
Str. 34, . 21, . 4 za slovo vinic dodej árku.

Str. 34, pozn. ') za slovem Jemnice vynechej

otazník a za slovem dvuor dodej árku. K po-

známce dodej odkaz na stranu 46, . 118, kde je

teprve tento vklad.

Str. 36, . 33, . 2 za slova s desátky dodej árku.
Str. 36, . 36, . 3 místo „Laclav", jak je v orig.,

ti „Václav". Viz str. 34, . 21.

Str. 37, . 43, . 6 zd. místo „s mezy" ti „s mezi"
a vynechej poznámku 2

).

Str. 37, . 46, . 5 za slovo mým dodej árku.
Str. 38. . 54, . 8 k slovu kláštera dodej poznám-

ku: V Olešné 4.

Str. 38, . 59 v nadpise k slovm na Jarnhnvice
dodej poznámku: Jarohnvice však nebyl}' vlo-

ženy. Srovnej text vkladu. Nadpis snad touž

rukou, ale jiným inkoustem.

Str. 39, . 60, . 16 místo „k toho2)" ti „k to-

mu 5
)" a v pozn.

2
) místo „Tak v originále" ti

„V orig. toho".

Str. 41, . J7, . 9 místo „s suchu" ti „s Suchu".

Str. 42, pozn.
2
) místo ,Lze také ísti" ti „Nutno

ísti".

Str. 46, . 124, . 1 k slovu písaikuov dodej po-

známku: Písaík = (?) Johannes de Stogeczin.

notarius de Iglavia (latinské zemské desky

brnnské XIII, . 15), = (?) Janek písaík, ne-

božtík (Phony VII, vydání Bretholzovo . 22

a 190).

Str. 47. . 135 v nadpise k slovm z Miliína do-

dej poznámku: Nadpis jinou rukou a jiným

inkoustem.

Str. 48, si. 1.. . 14 místo „exemtis", jak je v orig.,

ti ,.exem[p]tis".

Str. 48, . 13b, . 8 místo „s vinami" ti „s vina-

mi". Tak \ na str. 89, . 56, . 7 zd. a na str.

114, si. p„ . 193, . 10.

Str. 55, . 183, . 1 místo „Janovi Kištoforovi"

ti „Janovi, Kištoforovi" a v . 184, . 1 místo

..lan Kištoor" ti ..Jan, Kištofor".

Str. 56, . 184, . 1 a 2 za slova v Kluov dodej

árku a na . 2 na slovo krom dodej [platu].

Str. 56, v pozn.
2

) ped slovo ves dodej [na].

Str. 57. . 192, . 2 místo ,,a z Tupanova" ti „a

z z Tupanova".
Str. 58, . 199, . 1 k slovu Hynek dodej poznám-

ku: Na str. 46, . 117, na str. 49. . 143 a na str.

60, . 211 Hanek; manželka všude táž.

Str. 58. . 200, . 8 k slovu klášteru dodej po-

známku: Srovnej Codex diplomaticus Mora-

viae VII, . 289, str. 20S-209.

Str. 58, . 201, . 3 za slovo rukojmie dodej árku.

Str. 60, . 210, . 1 ped a za slovo mladší dodej

árku.
Str. 60, . 2ii, . 9 místo „stojatými" ti „stoje-

tými".

Str. 60, . 213, si. p., . 3 místo „Nasklovice" ti
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Nesklovia , d id< i
toto slovo i .trku a pi

dej poznámku: V slovu Nesklovice je \ orig.

první e opraven
i, , --.v i. - za slovo spolek dodej [na].

Str. 6
1

ped slovo starými dodej tou

nik. 'ii .1 ped slova to vymazáni dodej: snad
•

ivum - di nám
ku Tak ' >ly.

233, |h«l textem, r. 3 místo „všchno"

ti

54, si. p., pod textem místo „z P[ei n

Pernštejn;
1 má zníti: K tomuto v >

a pravém okraji J [an
!

z Per[nštejna],

I

•

| . muti 1 \
i mazu nev} ššího

komorníka Vratislava z Pernštejna je na levém

iji snad rukou nejvyššího písae Tobiáše

Hory Obanské p ino to vymazání

není k škod tomu vkladu. Tato slova jsou pe
trhána rukou Jana z Pernštejna, nejvyššíhi

morníka. Poznámka pod textem má zníti: Slova

lan Herka až ješt slova podacím a <c vsmi jsou

petržena vodorovn, ostatni vklad protrhán

šikmo, na levé stran odprava dol klev u, na pra

vé stran odleva dol kpravu, vše rukou Jana

Pernštejna, a na pravém okraji pod podpisem

lana z Pernštejna napsáno jeho rukou: vyma
záno to všecko krom Klobúek; také tato slova

hana a pod nimi zase J|an] z Per|n-

štejna], týmž inkoustem, jako vymazán celý

vklad.

Str. 66, . 237, . 15 zd. místo „vyplacení" ti

..[kj vyplacení".

Str. 67, . -'40. . 3 za slovo Mitrdorf dodej árku.

Str. 07, . -'42. . 9 místo „supevory" ti ,,su[b]-

pevory" a vynechej poznámku*).
Str. 68, v. pozn. l

), . 1 vynechej slovo asi.

Str. 70. . 253 pod textem místo „mežován." ti:

„mežován, ale úpln a platn je na str. S_> (.

22) a 83."

Str. 72, si. p.. . 263, . 5 místo „dvú lánu" ti

„dvú lán".
Str. 72, . 265, i". 7 za slovo v Kluov dodej

árku. Také na str. ~^, . 267. . 2.

Str. 77. si. ]>.. . 4 zd. místo „užíti" ti ..užiti".

Str. 77 si. p., . 3 zd. za slovo není dodej árku.
Str. 79. . 7. . 6 zd. místo ,,97

s)" ti „95" a místo
poznámky 3 viz o tomto datu výklad v úvodu.

oddíl Úadování u desk — zápisy královských
listin.

Str. 79, . 7. . 7 za slovo ml dodej árku.
Str. 81, si. p.. . 24 zd. k slovm otec náš milý do-

dej poznámku. Vblfgang 1.

Str. 81 , si. p., . 27, zd. k slovm rozdlil a . 22

zd. k slovm dílí listové dodej poznámku: R.
14S7. viz Josef Pelikán, Dlení zboží Krají
z Krajku v r. 1487. (asopis Spolenosti pátel

starožitností eskoslovenských v Praze, roník
XXXVI, [928, str. 134— 141.)

Str. 81, si. p.. . 21 zd. k slovm dobré pamti do-
dej poznámku: Tato slova se týkají jen Jiího;
zemel r. 1492.

Str. 83, . 26, . 1 za slovo dcera dodej árku.
Str. 84, . 31, . 2 místo „v Popovicích" ti „v Po-

zoicích" a dodej poznámku: z opraveno z p.

ale wi zstalo neopraveno.

d a za slova z I lodic l
"JStr. 85, . 37, .

i irku.

Str. 86, . 40, . I
místo ..tehdy" ti „tehd] hned".

a pozn. '1 pak zní: V slov hned jsou písmena

ne petržena, ale podtekována, had nepe
tržena: slovo tedy platí.

Str. 04. si. 1., . 5 za slovo komorník dodej árku,
Str. 94, si. I., . 15 zd. za slovo Pastelce dodej

árku a \ pozn. '") na . 1 vynechej slovo nepo

chybn a na i\ 2 místo „(Postelí)" ti „(Pastel

Str. 94, . 87 poznámku 1. oprav: Na okraji

Jan z Per[nštejna], poznámku 2: Na okraji

l.ad|isla|v \y Boskovic] a poznámku 3: \'a

okraji Jan z 1 .1 [pého],

Str. 05. . No. 1. 10 a 15 zd. za slovo píslušejících

dodej [panství |.

Str. 95, si. p.. . 89, v. i; zd. místo „aby ')" ti

„ab3 ')".

Str. 96, . 94, odst. 1 . i. 3 zd. k slovm [21. ervna
I4<)()| dodej poznámku: Lisí z 21. ervna 1 |>)')

vložen do de^k na snmu [soudu] zahájeném i(>.

záí [498. Léta kralování Vladislavova ukazují

na rok 1 |c)(». Lisl je otištn s etnými odchyl-

kami v Registrech krále Vladislava 11. z let

[498 1502. která vydal J. Teige V Archivu
ceckem XVIII, str. [39, . 2o8. Datum Bude
feria VI a aute Johannis Baptisté anno Christi

i)i)(). Srovnej k tomu také shora na str. 79
textu poznámku ').

Str. 98, si. 1.. . 102, . 3 zd. k slovu llyneka do-

dej poznámku: Tak v originále, ale a bylo asi

d daten pipsáno.
Str. <)S. . 106, . 4 za slovo Nmíce dodej árku.
Str. (><). . III. odst. 2. . 1 zd. k slovu Honovice

dodej poznámku: Mandalena z Lomnice vložila

Honovice do desk svému manželovi. Viz ZDO
XVI, f. 15.

Str. 100. . 114, . 5 zd. místo „Boemi" ti

..Boemie".

Str. 102. . 131, . 2 a 3 k slovu lucemburský do-

dej poznámku: Tak v orig. místo lucemburské.

Tak i na str. 103. . 132, . 3.

Str. 104, si. 1., . 25 a 26 místo „odbýti" ti

..odbyti".

Str. 105, . 135 v nadpise místo „Oderení ')" ti

..Oderení ')"

.

Str. 106, . 140. . 7 a 8 za slovo láne a za slovo

podsedek dodej árku a . 141, . 2 místo ..kíže"

ti ,,Kíže".
Str. 108, . i 50. . 5 za slovo stávku dodej árku.
Str. 111. si. p.. . 172, odst. 1, . 13 místo ..naši"

ti .,náši".

Str. 112, . 179, . 1 místo ,,z Drahonína ')" ti

„z Drahonína ")".

Str. 113, . 184, . 5 a 6 místo „na kderemz" ti

„na kderémž".
Str. 114, . 190, . 8 místo ..Matj Dvoák" ti

,,Matj, dvoák".
Str. 114, . 191 poznámku 2 náhrad" jinou: V onu.

místo tohoto a dalšího slova je vssech a to mlo
býti petištno „v ssech [= v šech]", nikoli

..v svých".

Str. 115, . 200, . 7 a 9 k obma výmazm dodej

poznámku: Vymazaná slova: rolí oranú i ne-

oranú (. 7) a: s doly (. 9) petrhl asi písa

(v zahajovacím zápise na str. 14 sice nejmeno-
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vany, ale byl to Mikuláš z Olomouce). Na str.

143, . 96 je další vklad tohoto zboží, ale slova

na str. 115 petržená jsou v nm nepetržena.

Není jasno, pro byla petržena na str. 115.

Str. 115. pozn.
4

l a '), k obojímu orámování a

k výmazu celého vkladu dodej opravenou po-

známku: R. 1512 (viz str. 143, . 96) nebyly

již vloženy mlýn a lesy. Proto byla tato slova ve

vkladu na str. 115 orámována a na okraji pipsá-
no skoro nepochybn písaem Mikulášem, zva-

ným té doby již z Bystice: non preiudicat abo-

licio molenino et silve. Slovo abolicio se týká

celkového výmazu vkladu mežováním, které

provedl Jan z Pernštejna r. 15 12. akoliv jej

tehdy na soudu zastupoval Jan z Žerotína.

Str. 1 15. . 203, . 10 vynechej slovo jejím a

k pedcházejícímu s dodej poznámku: V orig.

následuje nepetržené slovo jejím.

Str. 116, . 209, . 7 místo „naši" ti „naši".

Str. 117 a 1 18 v slov landíryd místo „y" ti všude

„ý".

Str. 125, . 6. . 6 místo „nejvyšieho" ti „naj-

vvšieho".

Str. 127, . 16, . 3 za slovo Nmíce dodej árku.
Str. 127, . iS, . 2 a 3 za slovo Janovice dodej [se

vsí].

Str. 130, . 32, pod textem, . 3 místo ,,ch)". ti
,,ch) z Boskovic".

Str. 132, . 41, . 14 zd. místo ,,s svrchními pan-

stvími" ti „s s vrchními panstvími" a dodej po-

známku: Lze také ísti s svrchními panstvími.

Str. 133, pozn. 4
) místo „asi v Miroslavi" ti:

,.Nemže to býti Miroslav, která je mstekem
až r. 1533. Snad sousedící Mitterdorf; jmenuje
se sice mstekem až r. 1533 (viz na str. 260),

ale snad to bylo msteko již díve".
Str. 135, . 55 v p. 1 vynechej slovo pravdpo-
dobn ; v p. 2 za slovo petrhl dodej : také a vy-
nechej slova: a pravdpodobn i shora slova ves

Uhice.
Str. 135, . 57, . 11 k slovu bohuslavského dodej

poznámku : Omyl v orig. místo bohutského.

Str. 138, . 76 místo ,,mežován" ti „petrhán".
Str. 139, . 78, . 22 místo „užíti" ti „užiti".

Str. 141, v pozn. 3
) vynechej slovo Patrn a za

slovo vesnice dodej: Viz na str. 138 . 73.
Str. 143, . 97, . 13 a 14 místo „vymeni" ti
„vymeny".

Str. 153, . 200 v nadpise knihy místo „anno" ti
„Anno".

Str. 154. poznámku *) uprav: Dnes u Násedlovic,

díve tedy u Šenhofu.
Str. 167, . 1, . 2 a 3 k slovm 9. záí dodej : Nebo
v pondlí 10. záí.

Str. 167. v pozn.
2
) k slovm. 16. záí dodej: nebo

v pondlí 17. záí.
Str. 170, . 15, . 5 za slovo svých dodej árku.
Str. 172, . 29, . 7, 8, 9 za slovo vrchnost dodej

árku.
Str. 179, . 16. . 9 místo „otce" ti „otec".

Str. 180, . 22, . 5 ped slovo platnými dodej:

[s lidmi].

Str. 180 vynechej poznámku 3
).

Str. 182, si. p., odst. 2, . 3 zd. místo „15 13" ti

Str. 188, . 4, . 6 místo „vymeni" ti „vyme-

env".

Str. 195, . 11, . 14 k slovu psaných dodej po-

známku: Za tímto slovem v orig. nco chybí.

Str. 195, . II, si. 1., . 5 a 4 zd. za slova - desátky

dodej árku.
Str. 19/j u nadpisu Ves Babice, Cidlin dodej na

okraj : f . 4.

Str. 204. si. p.. . 5. odst. 2. . 2 k slovu vydaní

dodej poznámku: Místo „vydaní" lze také ísti

„vydáni".

Str. 209, . 29, . 5 místo ,,rta ves pustu" cti „na
ves Prostu" a poznámku 6

) oprav na: V orig.

omylem pustu; je to Prostý.

Str. 209, . 29 v p. 6 místo „na ves pustu" ti „na

ves Prostu".

Str. 216, si. p., . 51, odst. 2, . 6 zd. k slovu vc
dodej poznámku: Tak v orig. místo ves.

Str. 220, . 56. . 2 zd. místo „v provodní" ti
„v Provodní".

Str. 221 v pozn. 3
) místo „akoliv" ti „ale".

Str. 222, . 65, . 12 k slovm z Dube a dodej po-

známku: Viz na str. 221 poznámku *).

Str. 229, si. p., odst. 1, . 3 u slova našim vynechej

poznámku *)

.

Str. 231, . 90, . 8 za slovo Splov dodej árku.

Str. 234, . 102, . 20 k slovm s lesy dodej po-

známku: Tmito slovy se zaíná píslušenství

všech tí vsí.

Str. 253, . 43, si. p., . 5 místo „viecekancléem"

ti „viecekancléem".

Str. 253, si. p„ . 9 a 8 zd. za slovo podsedkem do-

dej árku.
Str. 254, si. p., . 5 místo „kíže" ti „Kíže" a na

. 15 místo „kíže Povýšení" ti „Kíže povýše-

ní".

Str. 254, si. p., . 8 zd. místo „smlúvou" ti

„smlúvú".

Str. 257 vynechej poznámku 3
).

Str. 260, . 61, odst. 2, . 6 místo „Kunu" ti

„Kunu".
Str. 261, . 63, . 1 dodej na okraj: i. 17.

Str. 266, si. p„ . 24 a 23 zd. za slovo Teplaný do-

dej árku a na . 23 k slovm k tej vsi dodej po-

známku: T. j. k Vranovicím.

Str. 267, si. p., . 6, . 11 ped slovo také dodej

árku.
Str. 269, . 12, odst. 2, . 4 zd. za slova od staro-

dávna dodej [a což].

Str. 275, si. p. místo „nadymae" ti všude „Na-

dýmae". Rovnž na str. 276, si. 1. a pozn.
l

)

ti všude N a ý.

Str. 276, si. p., . 30, . 23 k slovm proboštem

kounickým dodej poznámku: [Janem].

Str. 276, . 31 u . 1 dodej na okraj f. 11.

Str. 280, si. p., . 7 místo „na Ostupovicích 3j" ti

„na OstupovicíchV.

Str. 282, si. p., . 4 za slovem Gryzogona vynechej

árku.
Str. 284. . 54. . 8 zd. místo „pevedíno *)" ti

..pevedýno 3
), a pozn. 3

) bude pak zníti: Tak

v originále.

Str. 286. . 60. . 3 za slovo Brna dodej [i].

Str. 288. . 63. . 4 zd. druhé e v slov Boemie je

e caudatum (= ae). ,

Str. 291, si. p., . 25 za slovo od dodej [do].

Str. 293. si. 1.. . 5 a 6 za slovem pijal vynechej

za slovo platu dodej árku.
Str. 293, si. 1. . 17 místo „pivésti ti „pivézti".
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' •mimi nedal-li 1>\ dodej i*>-

je to omyl, vozj sena

máji dávati Znojemští.

místo „spolu fundátor" ti

„spolufundátor".
StI

. - slovo svým a za slovo

svrchupsaného dodej árku.

Str. jio, . ii4, . ' zd. ped a za slova na Blansku

lej árku.
1 16 v nadpise k slovu pusté dodej po

ýká se Bekovic, nikoli Kojetic, jak

je \ idti z textu vkladu.

Str. ji8, si. 1.. . 13 za slovo pluhem dodej

r i a "... -,
.,.,.. s [z] vodem: cta

- [zjvodem?)" a v p. 5 místo „Prhony" ti

Phony".
Str. 319, . 154. r. 10 za slov) na Lukov vynechej

5 za slovo vrchnost d dej

125, . i"7 místo „Kartousove ti všude

„kartousové".

Sir. 131, . 187, r. 1 a _' za slovo usedlými dodej a

vem Krnicích vynechej árku.

Str. 531, iwzn.
10

) místo „chybí" ti „chybjí".

Str. 333, . h)-\ . to k slovm - kostelním po-

dacím dodej poznámku: V Lidéovicích.

Str. 334, v pozn. *) za slovo sležké dodej (z s há-

kem )

.

Str. 335, . 203, . 3 místo ..t54s ,) " ti „1548 )

Str.
3 $8, si. p., . 215, . 9 za slovo Vank dodej z.

Str. 345. si. p., odst. 2, . 23 zd. za slovo dochovala

dodej árku.
Str. 346, si. p„ . 18 a 19 k slovm knzím v Brn

dej poznámku: Nezjištno, kterým.

Str. 348. . 231, . 7 zd. za slovem trhové vynechej

árku.
Str. 349, . 236. . 4 zd. místo „podle" ti ..podlé".

Str. 351, si. p.,odst.i,. 14 místo „našly" ti „našli".

Str. 350. pozn. *) za slovo Poíí dodej: .náležející

k rvchtáství v Bohuov 1.

vj, . 258, . 5 a 6 za slovo Bohuov a za

slova na Poíí dodej árku.

Str. 361, . 281 v nadpise k slovu Dražóvek dodej

poznámku: Omyl písav, Dražvky se nevklá-

dají.

Str. 369, si. p., . 7, . 18 za slovo také dodej

I
právo].

Str. 370, . 10. . 6 zd. ped a za slovo mladších

dodej árku.
Str. 370, . 11, . 3 a 4 místo „oznamuje" ti

„oznamuje [me]".

Str. 375, si. 1., . 11 zd. za slovo umenšení dodej

árku.
Str. 375. si. p., . 20, odst. 1, . textu 7 zd. za slovo

jeho dodej árku.
Str. 376, . 21, . 1 pod textem místo „na f. nv."

ti ,.na í. 1
1".

Str. 377, pozn. ') místo „')" ti ,*)" a polož po-

známku pod pravý sloupec.

Str. 377. si. p.. . 27. . 10 místo „Vznice s

)
u ti

..Vznice ')" a polož poznámku pod levý sloupec.

Str. 377, si. p„ . 27. . 13 a 14 k slovu listu dodej

poznámku: List se nezachoval, ale není pochyb

nosti, ze se celkem shodoval s listem daným
maninu odprodaným Oldichovi z Lomnice,

rak Adoii Kubeš, Manové bývalého benediktin-

ského kláštera v Tebíi, asopis Matice ni' »i o

ské, 1. 26 (1902), str. 403. Otištn tamtéž, --ti

I
Jo 131.

--i' 377, -1. p., -'7. . 10 zd. místo ..\ kterech '1"

ti „v kteréch ')"

Su. 377. si. p., . -7, . * /d. k slovm od JMKské
dodej poznámku: Od krále Ferdinanda, viz

shora 20 na str. 373 375. Totéž na str. 384,

2, . 9 zd.

Str. 38S, . 17, . i-' za slovem obilným dodej a za

slovem Stožíkovicích vynechej árku.
Str. 388 si. p., . 18, . 13 a 14 k slovm \» dlé listu

.1 nadání dodej poznámku: Viz shora poznámku
ke str. 377, si. p., . 27, . 13 a 14.

Str. 390, . 26, . 14 k slovm Starý Uousmírov
dodej poznámku: Lze také ísti Starý Rousmi-
rov? Podle Frant. Dvorského (Velkomezií-
skj okres Vlastivdy moravské, str. 379—380)

byl tu snad pvodn dnešní Rousmrov. Srov
nej však také (tamtéž, na str. 4351 Rousmrov-
ski >. Novj Iv msmrov, ves Nová Rousmrovská.

Str. 303. . 282 v kancléov podpise míst" ,. Hulíc

mie" ti „Bohémi" a dodej poznámku: V orig.

Bohemii.
Str. 395, si. p., . 4 a 5 zd. místo „sadové" ti

„sadové".

Str. 406, . 71, . 7 k slovm s pilkou dodej po-

známku: Lze také, snad spíše, ísti spilkou.

Str. 408, . Si
. . 4 za slovo sedm dodej [d.]

Str. 40S, v pozn. 3
) místo „syn" ti „bratr".

Str. 415, . 98, . S za slovem zemními vynechej a

za slovo spravedlivými dodej árku.
Str. 418, si. p., odst. 2, . 20 a 19 zd. k slovu

Kyjovského dodej poznámku: Míní se asi Jan
Kvjovský z Kyjovic.

Str. 418, si. p., odst. 2, . 19 zd. místo „jiíkov-

ského" ti „Jiikovského" a dodej poznámku:
Míní se nkterý z pánjiíkovských ze Svojkova.

Str. 419, si. 1., odst. 1, . 6 místo „sadního" ti

„sadního" a na . 14 místo „sadní" ti „sadní".

Str. 420, si. p., . 14 místo „svým", jak je v orig.,

ti ..mým".

Str. 421, si. p., . 109, . 4 zd. místo „subcripsit"

ti „subscripsit".

Str. 422, si. 1., . 13 k slovu Dakovic dodej po-

známku: V orig. Damkovic.
Str. 425, . 118, . 2 a na si. p., . 1 k slovm [17.

záí 1565] dodej poznámku: Nebo již v nedli

16. záí. Tentokráte sotva již v nedli 9. nebo

v pondlí 10. záí. Viz na str. 167 poznámku 2
).

Všude v textu i v rejtsíku jmen místo „Valecský"

ti „Valecský".

V tchto opravách a doplcích se nezachovávají

rzné druhy písma, kterých se užilo v tisku textu

a poznámek. Také se tu nehledí k drobným chy-

bám tiskovým, pi nichž je správné znní nasnad.

Omyly ve jménech osobních a místních jsou opra-

veny u jednotlivých jmen v rejstíku.
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REJSTÍK
jmen osobních a místních

(Do rejstíku jsou pojaty opravy a doplky)



Vysvtlivky
k rejstíku jmen osobních a místních.

Pi vypracováni >vé úprav tohoto rejstíku jsem se pidržel, tebas ne zcela ve všem,

l ivatele jmen k latinským zemským deskám, který sestavil Frant. erný.
Tun jsou vytištna všecka hlavní hesla, u nichž s uvádjí strany. Antikvou proložen jsou tiš

hesla, jejichž tvar se liši od hlavního hesla, na nž se tu odkazuje. Kursivou se vytiskla uvnit

hlavních hesel vlastni jména, která jsou \ pímé souvislosti s hlavním heslem; jsou to jména osob,

po míst psaly, ik-Iki jimž náleželo anebo v nm žily, jména ulic a ástí obcí, cest, dvor, hor,

lán. lesu. luk. mlýn, polí, potok a ek, vinic, vrch a p. Antikvy neprološené se užilo pro všechna

ureni a vysvtleni hesel, pro varianty kestních jmen, píjmení a pídomk, pro pomry píbuzen-

ské, pro rznotení jmen místních a pomístných a p.

V kulatých závorkách jsou jména osob a jejich hodností, psaná latinsky, varianty kestních

jmen. píjmení a pídomk, doplnná kestní jména, výklady píjmení a pídomk odvezených od

míst, p o pvodu a stáí šlechtických rod; u jmen místních varianty, nmecké názvy,

bližší urení polohy osad. jejich ástí, dvor, hor, luk, ek, tratí: u jmen osobních a místních omyly

originálu, Opravy a doplky vydavatelovy, podrobnjší odkazy, rozliné pochybnosti a dohady, do-

datky a vysvtlení, poznámky o rodu a ísle jmen.

V hranatých závorkách je všechno, co bylo vzato odjinud než z desk.

V tomto rej-tíku se nepoznamenává, jak se to dje v rejstíku vcí, v kolika rzných zápisech

se totéž jméno vyskytuje na téže stránce.

Šlechtické rody se uvádjí podle základních pídomk (pvodiš). U jejich píjmení se dává ml

kaz na pídomek (Beránek, v. Petrovice 2.). U píjmení tvaru adjektivního se odkazuje jednak na

místo, podle nhož píjmení vzniklo, jednak na pídomek (Batelovský, v. Batelov, Prostý.). Složi-

tjší pídomky, podle rodu a sídla, se citují a dokládají u obou míst (z Lichtmburka a z Hitová.

z Víková na Cejkovicích).

Píbuzenské pomry, jak jsou udány v deskách, se doplují, kde se to zdálo vhodné, odjinud. Po-

stupuje se zpravidla tak, že se u jednotlivc jmenují rodie, sourozenci, bratranci, strýci, tety, d-

dové, pak manželky, manželé, dti. tchánové, švagrové, vnuci a vnuky. Nezkoumá se však, co

tehdy znamenaly v jednotlivých pípadech nkteré názvy, jako strýc, strýna, ujec.

Hned za jménem se pipojují úady a hodnosti (mimo zastupování nejvyšších úedník, což

bylo ponecháno do rejstíku vcí) a za píbuzenskými pomry také úedníci a služebníci.

Pi dokladech se u jednotlivc nerozlišuje od prostých zápis vkladových jejich úast a jakákoliv

innost pi soudu a pi deskách. Mnohé z tchto údaj jsou však v rejstíku vcí.

Osoby neslechtické jsou zaazeny pod místa svých bydliš nebo (duchovní) psobiš. Oznaení

poddaný není v originále. Kestní jména i píjmení tchto osob jsou v rejstíku na svém abecedním

míst s odkazy na bydlišt.

U místních jmen jsou hlavním heslem názvy ustanovené ve Statistických lexikonech obcí v repu-

blice eskoslovenské. U zaniklých obcí jsou dána jména obvyklá, nejednou však s kolísáním zvlášt

v kvantit, v naší místopisné literatue, u míst v cizin ve znní u nás všeobecn užívaném. Nemohl

\ šak býti vzat zetel k pováleným zmnám v místním názvosloví u nás i v bývalém území nmec-

kém, náležejícím nyní Polsku.

U jednotlivých míst se postupuje takto: za hlavním heslem následují deskové tvary jména a udá-

vá se poloha. U našich míst podle soudního okresu, který se však nejmenuje u sídel okresního sou-

du, u cizích podle bžných topografických pomcek, a to bu jen zem, nebo i bližší urení. Dále jsou

údaje o druhu místa, ale ne podle dnešního stavu, nýbrž jak se jeví v deskách: dvr, dvr pustý,

hrad. hrad pustý-, msteko, msteko pusté, msto, pustotina, tvrz (když se jméno místa dává také

tvrzi), tvrz pustá, ves, ves osedlá, ves pustá, véska, véska pustá, zámek, zámek pustý a j. Je-li

tchto oznaení u nkterého místa nkolik, jsou sestavena v asovém poadí tak, jak v des-

kách následují, na p.: dvr, pustý dvr: msteko, pusté msteko; ves, msteko, msto; msteko,

ves; tvrz. pustá tvrz; ves, pustá ves; ves, pustá ves, dvr; ves, msteko; ves, véska; véska, vesnice,

ves; véska, ves; véska pustá, ves. — Jsou to píspvky k djinám míst z let 1480—1566; jeví se

v nich nkdy vzestup, jindy sestup obce nebo jiného sídlišt. Názvy véska a ves se nkdy nerozli-

šují, na p. Stelíce 1. pustá véska r. 1407 a, ovšem po dlouhé dob, pustá ves r. 1561, neb Zertky 1.



r. 1492 véska, a v témž zasedání soudu a pi téže majitelce ves. U velmi mnohých míst je však
pouze jméno bez jakéhokoliv uritjšího oznaení.
Po jmén osady jsou seazeny strany zápis týkajících se místa jako celku a dále názvy ástí

obce, dom, kaplí, klášter, kostel, dvoru, mlýn, lán, les, potok, vinic, vrchu a jiného' rozli-
ného píslušenství.

Tratové názvy se zaazují zpravidla u obcí, pi kterých se v deskách vyskytují; jmenují-li se po
jiné obci, uvádjí se u obou nebo se na druhou odkazuje.

Za rozmanitým píslušenstvím místa se kladou jména obyvatel (knží, mšané, poddaní), za
nimi jména tch, kdo mli po míst rodový pídomek, a posléze jména tch, kdo byli z jiného rodu,
ale jimž místo náleželo. (K tmto druhým a tetím jménm viz na p. heslo Miroslav.)

Vedle obecn známých zkratek užilo se v rejstíku ješt tchto: marg. (= margabství), n. nebo
nejm. (= nejmenován, t. j. plným jménem, nýbrž jen: hejtman, komorník, sudí), o. (= okres),
v. nebo V. (= viz nebo Viz).
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Albrecht, korutansk}

markrab moravskj a hrab tyrol-

-. rtus, ilu\ Austrie, Stirie, Karinthie

le marchio Moravic comesque

Uexovice sovice, Olexovioe), •• tvanice,

ves: 315, 368, 369 (místo „statku Olexov
• .statku olexovského"), $89, 1 54 (str.

Hík Kusy z O. (nebo z Oleksoviek?) : 57.

— Jan Kytic ze Lhot) na < >.: 369.

Ambrož, tt, v. Zdar 2.

Anežka, manž. Václav Pivína, v. Pivín.

Anna. manž. Jiíka Bílého, v. Bílý, Popice I.,

Raici- 1.. Zástizly. — A. jinak Felicitas, pe
vora, v. Brno (klášter augustiniánek herbur

ský). — A., man/. Matouše z Habí, v. Habí.
— A., v. Miroslav a Štpánov. — .-/.. v. Nehra-

dov. — ./.. abatyše, v. < )slavany. — .-/.. lékaka,

v. Meziíí Velké (mšané). — A., manž. Hyn-

ka z Záp. v. Zápy. — Sv. Anny klášter, v. Brno.

Antonín, opat, \. Sedlec 2.

Archlebov (Arklebov), o. Zdánice, ves, mste-
64, 101, 135, i"-'. [98, 100. 221, 330.

361, 362, 385.

Rybníky v gruntech arklebských a bohut-

ských: dolní, jenž slov Pani louhu. Horní
arklebský, Prostední: 362 (místo ,,Dolní, Dol-

ním" ti „dolní, dolním").

Arklebice, zaniklé u Oponešic, o. Jemnice
(nepochybn tul. pustá ves: 78, 138.

— z A. (pravdpodobnji z tchto než. z A. 2.):

1. Ctibor (Stibor) z A., Hostákova. Mysliboic.

bratran Jana [Lizny] z A. a Mysliboic, synové

Jan 2., Zikmund: 6, 36, 53, 61. — 2. Ctibor

Hostákoi^ský z A., syn Tristrama 1.: 406. — 1.

lan [Lizna] z A. a z Mysliboic, bratran Cti-

lx>ra 1., manž. Elška z Beznice: 7. — 2. Jan

z A.. Hostákovský z A., syn Ctibora 1., manž.

Johanka z Záp. syn Tristram 1., dcera Lidmila:

112, 120. 214. 231, 2^2. — 3. Jan Hostákovský
z A., syn Tristrama 2., manž. Johanka z Vra-
nova: 40/3, 408. — Karel Hostákovský z A.,

syn Tristrama 2.: 406. - - Kateina z A.,

manž. Václava Házle z Nové Vsi: 8. — Lid-

mila, dcera Jana 2.: 214. Oldich (Voldich)
Hostákcrsský z A., syn Tristrama 2.: 406. —
1. Tristram, syn Jana 2., syn Ctibor 2.: 214.
— 2. Tristram Hostákovský z A. na Ratiboi-
cích, >yno\é Jan 3., Karel, Voldich: 317, 318.

3r'4. 335. 338, 349, 406. — Zikmund z A., syn
ra 1.: 112.

2. Arklebice. zaniklé, u Kožichovic, o. Tebí:
ves. pustá ves: 374. 383. Z A., v. Arklebice 1.

Arkl ebo v, v . Arch'.

Arnhausen (Arnhauz), v Pomoansku. vládní
okres Kozlín (Kóslin), kraj . Belgard: z A.

Ekhari Manduwel Pomor, manž. Margeta,

Markéta, Komorová / ekovic: 311. 3-7.

Vxnolec, 1

• Jihlava, ves 360
Asena, jm. žen., v. Kukvice, Rosice.

\v|»r> (Ošporn), \ Polních Rakousích, kraj

Tulln: Václav Mezícký z Lomnice a na <>

-7". 271.

Augšpurk, v Bavorsku: 428.

Augustin, podpevoí, v. Brno (klášter augusti-

nián u sv. romáše).
Aurách. Auernch (Auroch), neureno: Kryštoj

(Kryštof) z A. a na Rekovicích, manž. líai

geta Kamarová / ekovic: 361, 371.

Ausaz, Ousov, les, \. Kyjovice, Tšetice.

Au s tri a, v. Rakousy.

z A y zn o v a. v. z Eyzm iva.

B.

1. Babice, o. Ivanice, ves: 172, 404.

2. Babice, o. Mor. Budjovice, ves, pustá tvrz:

71, 196, 198.

— Matyáš z B.: 137. 138. Václav z B.: 245.
"5. Babice, o. Mor. Krumlov, ves: 61, 197, 260.

Babin, zaniklý, u eské Meze. o. Ždár, ves *i-

Babka, píjmení: Burjan T., v. Meziíko 3. —
Jan /í.. v. Meziíko 3.. Senice na Hané. —
Jindich B., \-. Ostopovice, Senice na Hané. —
Jiík B., v. Meziíko 3.

Babolky (Baboleky), o. Boskovice, ves: 183, 206.

Bács (Bacz), v Maarsku: 79.

Baice, o. Hrotovice, ves: 88, 90, 1 19.— Dvr na Bistí, v Biši, na Biští (u Baic)

:

SS, 90, 119.

— Dvr Milostický, dvr Milostice, dvr
Milostice, pustý (u Baic): 88, 90, 119.

— Hynek Dubanský z B., z B. na Radosticích.

z B. v Voechovém, matka Alena z isté Stud-

n, brati Jan. Petr 2., Tristram: 369-371. 418.

— Jan Dubanský z B., matka Alena z isté
Studn, brati Hynek. Petr 2.. Tristram: 369-

371. 434. — Jiík Dubanský z B., syn Petra I.,

matka Dorota ze Lhoty, strýna Anna ze Lhoty,

dd Jan Kytle ze Lhoty: 368, 369. — 1. Petr

st. Dubanský z B.. manž. Dorota ze Lhoty,

švagrová Anna ze Lhoty, tchán Jan Kvtle ze

Lhoty, synové Jiík, Tyburcí: 315, 368, 369.
— 2. Petr Dubanský 7. B.. matka Alena z isté
Studn, brati Hynek. Jan, Tristram: 370,

371. — Tristram Dubanský z B., matka Alena

z isté Studn, brati Hynek, Jan. Petr 2.: 371.
— Tyburcí Dubanský z B.. syn Petra I.: 368,

369, 371. — Vávra z B.: 16.

Bakovice (Bakov), o. Jemnice, pustá tvrz.

ves: 13, 195.— Ada)n z B.. z B. a z Police, na Polici. Po-

liky z B.: 99, 106, 109, 1 10, 137, 146, 153, 156,

157, 159-162, T04, 107. — Anna z B., manž.
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Viléma Kuny z Kunstátu: 171, 195, 196. —
Hynek z B. a z Police, z Bakova: 8, 9, 13. 14.

37, 38, 50. 5'- 53- 54- 6i
;

71. — Markéta z 11.

manž. Bernarda z Žerotína na Devohosticích:

171.

Baleár, eený Mendl, v. Mendl.

Baliny (Halina, jedn. .), o. Velké Meziií, ves:

Bánovice (z Bánovic), omylem originálu místo

Janovice (z Janovic), v. Janovice 2, Rochov.

Bánovice, o. Jemnice, ves: 408.

Barbora, abatyše, v. Dalešice, Oslavany, Tavíko-

vice, Znojmo (klášter Matky Boží). — B., pe-
vora, v. Oslavany. — B. Janíkova, poddaná,

v. Troubsko. — Barborka, služebnice, v. Pern-

štejn. Bohunka z P. — Sv. B. kaple, v. Zidlo-

chovice.

Bartl, poddaný, v. Damnice.
Bartolomeus, Bartolomj, v. Bítov 2., Boeko-

vice, Kojatice.

Barto, poddaný, v. epí 2. — Barto, poddaný,

v. Vrbice 1.

Bartošek, poddaný, v. Hemanice 2.

Baice (Boice), o. Kromíž: Havel z B.', Havel
Chudobín z B., Havel Chudobín z B. na Kra-
kovci: 143-145, 148, 211.

Bastl. služebník, v. Pernštejn, Bohunka z P.

z Baše, z Bašt (slezský rod): Albrecht z B.:

144, 145, 153, 159-

Batelov, o. Teš, tvrz, msteko: 231, 324.— Ctibor (Stibor) z B., syn Havla z B.: 78,

[38. — Dorota z B., sestra Havla, manž. Jiíka
Kusého z Mukodl: 15. — Havel z B., z B. a

na Rašovicích, Nosislavský z B., bratr Doroty:

4. ! 5, 35. 48. 58, 78, 86, 89, 101. — Jan Bate-

lovský ml. z Prostého, bratr Linharta, [syn

Mikuláše Batelovského z Prostého a Milý z Bru-
movic] : 347, 348. — Jeroným [Macek] z ížo-
va na B., bratr Jiíka: 426. — Jindich, syn
Mikuláše Rakovce z Mirovic na B. a Johanky
z Vlásenice: 281. — Jiík Macek z ížova na
B., bratr Jeronýma: 426. — Johanka, dcera

Havla z B.: 78. — Karel, syn Mikuláše Rad-
kovce z Mirovic a na B. a Johanky z Vlásenice:

281. — Linhart Batelovský z Prostého, bratr

Jana: 347, 348. — Mikuláš Batelovský z Pros-
tého, manž. Milá z Brumovic: 231, 243. —
Mikuláš Radkovec z Mirovic na B., manž. Jo-
hanka z Vlásenice: 265, 271, 274, 277, 278, 281,

285, 294. — Petr, syn Havla z B. : 78.

Batelovský: Jan ml., Linhart, Mikuláš, v. Bate-
lov, Prostý.

Batouchoviee (Batúchovice), o. Velké Meziíí:
375, 3%3

: .

Bavor, píjmení: J'iktorin B., v. Holovou:-y.
Bayl. píjmení, poddaný, v. Olešnika.
Bedrovice, v. Vedrovice.
Bedichov. o. Kunštát. ves: 206.

Bhaov, v echách, o. Kdyn: Bohuslav z B.: 26.

Bharovice, o. Hrotovice, ves, msteko: 7, 14,

187. 196, 338, 360. 36i-

Bechyn (Bechyna), v echách: Laclav ze

Šternlierka na B., nejvyšší kanclé království

eského: 342.
B e j k o v e c, v. Býkovec.
Blovice, o. Jemnice, ves: 243. 308, 317, 339.— Lán Koušovský: 243, 317.

(Rod podle [?] vsi B. v bývalém Pruském 1 [or-

ním Slezsku, vládní okres Opolí, kraj Ratilxj.)—
Jan z B., Jan Blovský 2 B.: 308, 317. —
Pavel Blovský z B. : 339.

Blehrad Stoliný (Blehrad), v Maarsku: 104.

B e n e d i c e, v. Benetice.

Benedín, zaniklý u Oslaviky, o. Vel. Meziíí,
tvrz, ves: 27, 3o_>.

Beneš, poddaný, v. Damnice. — B., poddaný, v.

Damnice.
Benešov Horní (Benešov), v Opavsku: .luna

z B. [= z Kvasic]: 16. V. také Kvasíce, Mstj,
Skivin.

Benetice (Benedice, Benetice), o. Tebí, ves:

374, 375, 383, 384-

B e r a n e c, v. Beranovec.
Beránek, píjmení: Volf B., v. Petrovice 2.

Beranice, les, v. Oslava 1.

Beranov Velký (Beranov), o. Jihlava, ves: 236.
Beranovec (Beranec), o. Jihlava, ves: 108.

Berd, rybník, v. Vlasatice.

Berka, píjmení: Jan B., v. Duba, Šternberk. —
Ladslav B., v. Duba, Lípa 2., Šternberk. — Vác-
lav B., v. Duba. Lípa 2., Šternberk.

Bernard: 11 sv. B. klášter, v. Brno (klášter fran-

tiškánský).

B e z c e, v. Vesce 2.

1. Bezdkov (Bezdieczkow, Bezdkovec), za-

niklý u Pedína, o. Tebí, pustá ves: 48, 119.

2. Bezdkov, o. Teš, ves: 84, 85, 129, 158, 172,

173,
2J3,

265.

3. Bezdkov, díve Enkenfurt, o. Velká Bíteš,

ves: 17, 23, 42.— 1. Jan z B., syn Václava: 19. — 2. Jan z B.

a z Otchleb: 41. — 3. Jan Komo z B., Jan
[Komo] z B. a z Šemíkovic: 57, 84. 105, 143.

— 4. Jan Vacek z B.: 118. 160. — Jíra z B.: 18.

— Martin Dalešínský z B., [syn Jíry z B.], jeho

ujec Jan Ronycha z Ronychu: 44. — Matj
Pezek (lze ísti Prcek nebo Prcek) z B.: 17.

— Matj Vacek z B., z B. a z Tupanova, man
a hofrichté dvoru Jindicha z Lipého, manž.

Anna z Hlochkovan: 11. 27, 57, 93, 95. —
Petr, v. Veronika z B. — Václav, otec Jana 1.:

19. — Veronika z B.. manž. Mikuláše z Bysti-

ce, strýc Petr, eený Marek: 23, 42.

4. Bezdkov, vinohrad, v. Nosislav.

Bezdkovec, Bezdieczkow, v. Bezd-
kov 1.

Bžecký dvr, v. Vesce 2.

Bidlo, píjmení: Jan B., v. Janovice 2.

B i e 1 o v i c e, v. Bílovice Velké.

B i e t o v. B i e t o v s k ý. v. Bítov 2.. Bítovský.

Bilík, píjmení: Hynek B., Smil B., v. Komice,

Veselí 4.

Bílkov. o. Daice: Beneš Pracina z B. na Ejva-

novicich: 414. 422. — Elška z B.. manž. Ada-

ma Hrubického z echtína: 402. — Petr Praž-

ma z B., z B. na Leštné: 222, 225, 232, 241.

243, 255, 265, 271, 277, 278, 281, 285, 294,

297, 308. 310, 311, 316, 323, 328, 329, 333,

,336. 338. 347- 35?. 355, 358. 367, 372, 373-
Bílovec, neuren: Kateina z B., služebnice, v.

Pernštejn, Bohunka z P.

Bílovice Velké (Bielovice, Bílovice), o. Beclav.

ves: 180. 222. 326, 336.— Fridrich z Žerotína na B.: 418.
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Bílý. píjmení: B., poddaný, v. Bude 1. Jifik

ice [., Raice 1

Biskoupkj (Biskupice), ». Mor. Krumlov, tvrz,

ves 370, 371, 391
1 Biskupice, • 1 Irotovice 8, "i

. Biskupice, Isku: Anna B na Píni-

ce , a Lva z Rožmitále a z Blatné:

402, .u'". 427 — ' Hanuš (Hanuš) Ha\

(Hgvic) z B. 11. 1 B 90, mi. 98, 101.

09, 1 1 1-113, 1 15. in>. 125, 126, [29,

143, 153. 2. Hanuš I lam;: ;

> z B.na Zatanech:
Haugvic /. B. na

ranících: 193, 107. _•
1 5 . 225, 232,

241, 255, 265, -ti. 278, 281, -'>)". 308, 31 I. .?!".

;i-. 526, $28, $29, 33 • 338, 350, 352, 353, 355,

3. Bi sk u p 1 c o. v. Biskoupky.

Biskupství Biskupstvo), o. Olomouc, ves: 22.

Bíteš Velká (B t< . Veliká Byteš), m
msto: 20, 23, 40, 41. "6, 127, 218, 273, 355.

S"fi ma (ást obce): ti<>, 127. Viz také

lano\

— Mšan Mach Vydra z Veliké Byteše:

' 78.

1. Bítov. o. Bílovec: Hynek Sokolnický z B.:

594. - - lan Sokolnický z B., bratr Jindicha

394. - Jindich Sokolnický z B., bratr Jana:

394.

2. Bítov (Bietov, Bítovec), o. Vranov, zámek,

hrad. m§teko Bítovec: 94. 107.

— Manové k B. píslušející: Bartolomeus, asi

otec Bartolomje, sirotka, v. Boekovice. Ko-

jatice. — Hynek, asi otec Markéty, v. Boeko-
vice. K"jatice.

— Albrecht z Lichtenburka a z B.. Bítovský

z Lichtenburka. Bítovský z Lichtenburka na

Hostimi, [syn Jindicha 1.], bratr Puty: 37.

38, 40. S7. J 34. 153, 162, 225. 289. 300. — Bu-

rian, Burjan z Lichtenburka a z B., syn Jind-

icha 1.. komorník krále Vladislava: 94, 107.

— Hynek z B.: 135. — Jan c Lichtenburka a

z B. (Johannes de Lichtnburk et Vetovia
-

).

manž. Anna z Královic: 13, 15.— 1. [Jindich]

(Henrich, Herrich) z Lichtenburka a z B.: 94,

105. — 2. Jindich z Lichtenburka a z B., na

B., Bítovský, syn Jindicha I., manž. Alena

z Ludanic: 105, 131-133. 137, 143, 161. 171.

178, 230, 245, 290, 327. — Puta (Pilota
-

)

z Lichtenberka a z B., [syn Jindicha I.], bratr

Albrechta: 9, 37, 38, 40, 44, 45, 57, 67, 103,

104, tio. — Smi! z Lichtenburka a z B., [syn

Jindicha 1.]: 53. 61. 64, 71, yy, 80, 83, 85. —
Václav ml. z Lichtenburka na B.: 316, 323.

328, 338. — Vank Bítovský z Lichtenburka.

na Bezci, manž. Mandalena z Lomnice: 350.

354. 357. — Zdenk Bítovský z Lichtenburka,
na Hostimi, manž. Elška z Fulštejna: 353, 385,

389., 391, 413-
Bítovánky, o. Tel. pustá ves: 26, 290.
Bítovany. omyl originálu, v. Litovaný 372.
Bítovice (Bítovice a omylem originálu Lítov-

ice), o. Jihlava, ves: 244. 372, 374, 383. 390.
1. Bítovec. v. Bítov 2.

2. Bítovec. les. v. O-lava 1.

Bítovice. v. Bítovice.
Bítovský (Bietovský, Bítovskej): Albrecht, v.

Bítov 2., Hostim, Lichtenburk. — Jindich, v.

Bít . l ichtenburk. Vank, v. Bítov -'.,

Lichtenburk, Vesoe -'. Zdenk, v. BítOM 2.,

I lostim, 1 .ichtenburk.

1. Bítýška Osová (Byteš, Bytéška, Bytýška), -

Velká Bíteš, msteko: 64, 218, 350.

Bítýška v^erská (Veverská Bytéška, Vever-

Bytéžška, Veverská Bytíšká), o. Tišnov,

msteko: 208, -71. 306, 387.

Blahoov, o. Tišnov, ves: 114.

Blansko: Jan z Doubravky a / Hradišt, na

Blansku (Blanšt): 247, 284, 310, 433 (str. 310,

. M4).
Blatná, v ("'echách: Adam Lev z Rožmitále a

Blatné, man/. Anna / Biskupic n:i Ttnici:
i-'". 427. — Anna z Rožmitálu a / Blatné a na

Hradci: 303. — Zdenk Lev z Rožmitálu ( l.i.

-le
-

) a z Blatné, na Hrutovicích: [OS, }> |. [iS.

1. Blatnice, o. Mor. Budjovice, ves: 94, 357, 41 3.

- Blatniky rybník (asi zde): 95.

2. Blatnice, eka (nyní Jevišovka): 56, 416
1 >. oda).

Bláto erné, rybník, v. Pavlice.

Blaždice, v echách, zaniklá ves u See, o. Blo-

vice: Oldich (Voldich) Žitínský z B.: 347.
Bla/.ej, pevor, v. Znojmo (klášter u sv. Kíže).
Bla/.ejovice (Blažejoviky), o. Bystice nad

rernšt.. ves: 20, 51, 101.

Kateino 7 R., sestra Margetv: 101. — Mar-
kéta, sestra Kateiny: iot. — Šcpán z B.: 20.

— Václavek, na dvoe v B.: 20.

Blažejoviky, v. Blažejovice.

1. Blažkov, o. Bvstice nad Pernšt., ves: 18, 51,

84. 87. 131, 132.

2. Blažkov. zaniklý u Bohdalova, o. Žár, pustá

ves: 360.

Blažkovský rybník, v. Pavlice.

B 1 i n a, v. Bluina.
Blecha, mlyná, v. Tasov.
Blízkov, o. Vel. Meziíí, ves: 374, 377, 388.

— Jan Hcralt z B.: 156.

Blížkovioe. o. Mor. Budjovice, msteko: 94,

120. 197. 323.

Blízky, rybník, v. ebín.
Bluina (Blina), o. Zidlochovice, ves, msteko:

62. 65, 102, 103, 130, 157, 162, 374.
Bludov. o. Šumperk: Jan Buovský z B. : 65.

Bobolusky. v bývalém Pruském Horním Slez-

sku, pi hranicích Opavska, mezi Opavou a

Krnovem: Žibid z B.: 180, 222.

Bobrava (omylem originálu Doubrava, Dúbrava),

potok, pítok Svratky, v. Tetice, Tikovice.

Bobrov, rybník, v. Brandlín.

1. Bobrová, neureno, zda Dolní nebo Horní,

o. Nové Msto: Matj Malík z B.: 40. (Snad je

to Matj, bratr Jana Hladkého, v. Hladký.)

2. Bobrová Horní (Bobrové, Horní Bobrové),

o. Nové Msto, msteko: 19, 45.

Bobrovany, zaniklé u Domašova, o. Ivanice,

pustá ves: 172.

Bobrová, v. Bobrová 2.

Boek, jm. muž., v. Kunštát

Boek, hora [vininá], v. Nmiky 1.

Boín. Boina, hora. les, vinohrady, v. Tetice.

B o d í k o v i c e. v. Budíkovice.

Bohdaliee. o. Buovice, ves: 203, 354.— Mikuláš Doupovcc z Doupova na B.: 203,

209, 218, 221.
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Bohdalov, o. Zdar, msteko: 268, 355.
Bohdalská louka, v. Vážany 3.

Bohdanice, zaniklé u Brodc, o. Jihlava, Bohda-
necký rybník veliký i malý: 386. — Cesta
Haklova: 386.
— Rašprle, jm. muž.: 386.

B o h d í k o v i c e. v. Budíki >vice.

Bohemia, v. echy.
Bohunice, o. Znojmu, ves: uS, 141, 358, 388.
1. Bohuov. o. Kunštát, ves: 99, 115, 143, 104,

356, 434 (str. 356. pozn.'-') a . 258).
2. Bohui iv, v. Boov.
Bohuovsky rybník, v. Boov.
1. Bohuslavice. o. Konice: 19.

2. Bohuslavice, o. Tel: 47. 70.

— Kateina z B., manž. Petra z Rozsee: 47.

Petr z B. [= Petr z Rozsee, manž. Kate-

ina z B.]: 70.

3. Bohuslavice, o. Kyjov, bohuslavské mýto:

35. 433 (
str - 135) , omylem originálu místo

bohutické, v. Bohutice 2.

7. Bohušice, o. Mor. Budjovice, tvrz, ves: 16,

-" \ -7. 4' -. 59, 95, 334-— Hynek, Hynek Dtra z B., syn Johanky z B.,

manž. Elška z Petrovce a z Višového: 16, 26,

27. — Johanka z B.: 16, 27, 46. — Milota
Herink z Slúpna na B.: 287.

2 Bohušice, zaniklé u Rašovic, o. Slavkov, ves:

23, 86, 89, 211, 310.
— Rožmitál, žleb, tu a u Rašovic: 211.

1. Bohutice, o. Mor. Krumlov, tvrz, ves: 242.
— Jan Kusý z Mukodl na B.: 246, 253, 255,

215. 271. — Jiík Kusý z Mukodl a z B.: 68,

93-
2. Bohutice (Bohutsko), zaniklé u Archlebova,

o. Zdánice, pustá ves, ves (asi pustá), pustá ves:

'35. 183, 198, 221, 361, 302, 385.— Tra J'ejskoky (nynjší tra Ošpruky, jv.

pod Archlebovem), tra (?) Rndlice (j. .) : 135.— Mýto bohuslavské, omylem originálu místo
bohutické: 135, 433 (str. 135); mýto na Bohut-
sku: 198.

— Rybníky v gruntech arklebských a bohut-
ských: dolní (tak ti místo Dolní a dolním
místo. Dolním), jenž slov Paní louka, Horní
arklebský. Prostední: 362.

Bochovice (Buchovice), o. Tebí, ves: 86, 265,

376.
Kateina z Buchovic a Otradic, syn Václav,

bratr Jan Bradá: 43.
Bojanov. o. Vel. Meziíí, ves: 390, 405.
1. Bojanovice (Bouovice), o. Znojmo, ves: 354.
V. také Rašov 2.

2. Bojanovice, v. Bojanovice 4.

3. Bojanovice Dolní, o. Hodonín, ves: 88, 115,

[ 37-.

4. Bojanovice Horní (Bojanovice), o. Husto-
pee, ves: 28, 34, 90, 91, 137, 309, 355.

• Hory vinné: Gajzlar (Geyzlar), Galner

(Goldner), Štumperk (Stumperg), Winter-

perg (Winterperk) : 28, 34.

Rybníky: Bojanovský: 285, Dolní Bojanovský:

250, 309.
Bojanovský rybník, rybník Dolní Bojanovský,

v. Bojanovice 4.

Bole hradíce, v. Boleradice.

Bolelouc (Bolelic), o. Olomouc, ves: 6.

Boleradice (Bolehradice, Polehradice), o. Klo-
bouky, ves, msteko, hrad, zámek, pustý hrad:

39, 86, 88, 102, 141, 142, 207, 208, 249, 250,
256, 274, 275, 277, 278, 284, 285, 309, 312, 328!— Hory vinné: Nová hora, Psinek, Svtlá
hora, Šajb 39.— Hájek Šnéholz: 277.— Boek Kuna v Kunštátu a z B.: 14. — He-
rált Kuna z Kunštátu a z B., na Cejkovicích,

manž. Mandalena z Lomnice: 208, 240, 250,

274, 2y-? ,
2S4, 285, 309. — Závise z Víková na

P.: 390. 414, 418, 425, 428.

Bolíkov (Pobolíkov), o. Slavonice, ves: 101, m,
47

'4-

Bolíkovice (Bulíkovice) , o. Mor. Budjovice,
tvrz, ves: 71, 196, 198.

— Bohuše z B.: 18, 71. — Kateina z B., manž.
Hynka z Maíže, syn Oldich z Maíže: 26, 33.

Bonuse, matka Martina z Veselé, v. Veselí 1.

Boov (Bohuov, Bouov, Buov), o. Mor.
Budjovice, ves: 95, 231, 289, 406, 408.
— Les Habina, Habiny: 95, 231.— Rybníky: Bohuovsky, Mostek: 289.

1. Bor, o. Tišnov: Jan z B.: 16. — Jan Žerotský
z B. a na Žiruotkách: 421. — Matj z B.: 44,

47-

2. Bor Dolní, v. Bory 1.

3. B o r X m e c k ý, v. Bory 2.

Borejka, píjmení: Jan B., v. Bíšany.
Boronavice. (Borovsko), zaniklé u Pibic, o.

Zidlochovice, pustá ves: 157.

1. Borotice (eské Borotice, Moravské Borotice,

eské Boetice), o. Znojmo, ves: 121, 159, 168,

169, 189, 404.

2. Borotice Nmecké (Nmecské Borotice, N-
mecké Boetice), zaniklé u Borotic, o. Znojmo,
ves, pustá ves: 67, 68, 86, 170, 177, 189.— Louka Kraycseryn: 177.

Borotín, o. Jevíko: Barbora z B.: 51.

Borovná, o. Tel, tvrz, ves: 26, 203. 333.— Burian z B., Borovský: 26, 157, 203. —
Dorota a Kateina z B., dcery Buriana: 203.

— Hynek Koas z Vydi a na B.: 203, 213.

Borovník, o. Velká Bíteš, ves: 15, 61.

Borovsk o, v. Boronavice.

Borovský: Burian, v. Borovná.

1. Bory Dolní (Bory, Dolní Bor), o. Vel. Mezi-

íí, ves: 244, 268, 372.

2. Bory Horní (Nmecký Bor), o. Vel. Meziíí,
ves: 390, 405.

Boekovice (Bekovice), zaniklé u Ddic, o.

Mor. Budjovice, pustá ves: 214, 290, 310, 328,

433 fstr. 310, . 116).

— Bartolomeus, man bítovský (Bítov 2.), a

jeho (asi) syn Bartolomj. — Hynek, man
bítovský, a jeho (asi) dcera Margeta: 290.

1. Boetice, o. Hustopee, ves: 88, 99, 207, 208.

2. Boetice eské, v. Borotice 1.

3. Boetice Nmecké, v. Borotice 2.

B o i c e, v. Baice.

B o i k o v i c e, v. Boíkovice.

Boíkovice (Boikovice), zaniklé u Hrotovic,

dnes dvr Boíkovice, o. Hrotovice, dvr
Boikovice, pustá véska, Boíkovice se dvorem
Boíkovským: 57, 105.

— Jan Komo (tak ti místo Komon) na B.

:

57, 105-
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Boitov, B .
[syn Jan]:

Boskovice Pam

ha
I

a

, 25, 27, 36, 37, \,\.
|S.

98, 114. —
;

I
:. > 1, ích, ( erwo-

B., Cernol í. na Buovicích,
: erné 1 tóe, bratr Jana

ber) ernohorského B.,

pod sudi, nejvyšší komorník:

. 371- 373, 376,

189, 393, 39 $, i"s . P". 41 l.

;-.;. \2S, 1-7- 433 (str. [30). —
whorská z B., ernohorská z B.

-•vících, man/. Sazemy Zajímae
[1 išo> icích, [otec Jaroslav

\11na Koenská / Nové Vsi, ujce Jan

1
-1: 354, 4-'3. 424, 429- Arkleb

(Artleb B . ernohorský z B., z B. a na Vra-

Old bra.tr Jeticha, hejtman

markr. hlt., nejvyšší kunu .nuk: 144. 145. [48,

153, 156, 157, 159, [60-162, [64, 167-171, 173.

1 78, [8 '. [87, eš z B., z H. a

Hory, z B. na erné Hoe, ernohor-
ský, ernohorskj z B. bratr Dobeše 1. a Tasa

t., strýc Albrechta [.: 7, 25, 37. 43, 45. h4-67,

71. 77. 82, 83, 85, 88, 90, 91, 98, toi, [02, [07

109, 111-114.11 [20, [98 (n.). Braxida z B.,

ernohorská z B.. [dcera Jan.-láva 2.], man/.

Jindicha Mezeíckého z Lomnice: 407. p8.

Dobeš z 1!., z li. a erné hory, bratr Be-

a Tasa [., strýc Albrechta 1.: 3 (v rad
písežné JKMti), 6, 7. 25, 31, 37, 43, 45. 53-

— 2. Dobeš z B., z B. a ( erné Hory, z B. a

z Orné II i I e, ernohor-
ský z B., ernohorský /. B. a na Rosicích, B.

na Rosicích, [syn Beneše], bratr Jana 1.. Jaro-

slava 2. a Tasa _'.: 136, [61, [64, [68, 170. [93,

197. 198, 203, 204, 208, 219, 225. 228 230,

242, J49. 255, 265, 267, 270-272, 275. 276, 27S,

- 1. Jan z B.. ernohorský z B., bratr

. Jaroslava 2., Tasa 2.: 197, 219, 342
(pán ernohorský). - 2. /a« z B. na Svojano-

v, Svojanovský z B. na Skalách: 115, 143,

154. — 3. Jan, syn Ladislava 2. /. B. a Bohun-
ky [z Lipého], dcery Bohunky z Pernštejna:

345. — /a« Jetich z 1!.. z li. a na Lomnici,
ernohorský z B.. Jetich. Jan Jetich z B. na
Tebíi, ernohorský z B. na Tebíi, z. B. na

,', Cenu.horský z B. na Osov syn Arkle-

ba: 215, J41 (místo ..Jetich" ti .,[Jan] Jet-

ich" 1. 243, 255, 256, 265, 271, 272,277, 278,

281, 285, 287, _'93. 295, 296, 298, 308, 310. 311,

316, 323, 328, 329, ii'j. 335, 336, 338, 347, 350,

358, .V3- .V .7. 37-- 373, ?<7~> 376 •— Jan
ibera, ernohorský z 6. bratr Albrechta 2.:

384, 387. — 1. Jaroslav z B., nejvyšší komorník
cúdy olomoucké, kanclé království eského,
bratr Albrechta 1., Ladislava 1. a Václava 1.:

62, 63, 102, 103, 114. —- 2. Jaroslav z B., /. B.

na erné Hoe, z B. a z rné Hory, ernohor-
ský z Boskovic, bratr Dobeše 2., Jana 1. a Ta-

sa -•.. [dcer) \im.i, Braxida, Libuše] 107. 204,

jim. 295, 310. 342 1 í'. ni ernohorský). Jet-

ich z B., bran Vrkleba: 127. - Jindich -A

z B.: 5. Kryštof 1 Kristof, Ki j >toi 1 I

A

z B. a n.i rebové, nejvyšší komorník, hejtman
markr. mor., syn 1 1 .adislaA a t. a] Mandaleny
z Dube .. B., [syn Ladislav

i 69, 7-'. 70, 8 1,

87, 89, [12, 157. i.so. [62-164, 1 1 '7. 10X. 170,

'7'. '7,i. 179, |S". |S3. 187, (88, 103. 10 1. 1
o-..

203, 206, 207, 209, 219, -'JI. 2-'-', 223. 2\2, 28l,

283, 285, 288, 202. j<>;,, .w,;. 321. ^y. Kun
ha, dcera I udi láva 2. a Bohunk) [z Lipého],

dcery Bohunky z Pernštejna: 345 1 La
dislav (Laclav, Ladislaus, Ladslav) / B., z B. a

/ Tebové, na rebové, nejvyšší komorník,
bratr Albrechta 1.. Jaroslava 1. a Václava 1.

7. '4. '". "i. 20, 27, 3) 38, 42 (I. [S, 10. 52

55. 57. ( " Aš. 68, 69, 71. 7.1 77, 83-85, 88-91,

O I. 98, li ' I [03, I05 ll.|, I I
O, ||i), 121. I 31 ).

[32 , 135, ' 13, 1 15' '53 ""' l64> 13 1
I
'"••' .36)

2. Ladislav (LadslaA 1. Ladslav Velen z B. na

rebové, z B.. [syn Kryštofa], man/. Bohunka
|z Lipého], dcera Bohunky z Pernštejna, synové

Jan 3., Vank, dcery kuka, Mariaima : 338,

345. Libuše ernohorská z B., [dcera Jaro
sláva 2. 1, man/. Jiíka Zabky z Limberku:

y^j. Mandálena z B.. man/. Jiíka z Lom-
nice: 200. - Marianna z B., [dcera Ladislava

2.], man/. Jana stár. /. Zen .tma: 407. —
Markéta (Margeta) z B., man/. Jana z Lom
nice a na Námšti: 99, 115. Oldich (Ulri-

cus) z B.. [bratr Albrechta 1., Jaroslava 1.,

Ladislava 1.. Václava 2.]: 3, 13. 21. 50, 51. —
1. Tas (Protasius, Protazius, Prothasius), bi-

skup olomoucký, bratr Beneše a Dobeše 1.: 3

(v rad písežné JKMti), 7. 13, 21, 22 (knz
Tas), 25. — 2. Tas z B., ernohorský z B.,

ernohorský z B. na Nových Hradech, [syn

Beneše], bratr Dobeše 2.. Jana 1. a Jaroslava
2. 107. [98, 219, 2jX, 2<)2, 342 (pán ernohor-
ský). 1. Václav 7. B. ( Wenceslaus dc Bozko-
wiczl. nejvyšší komorník cúdy olomoucké,

manž. Kuka z Krava a z Strážnice: 3 (v ra-

d písežné JKMti), 6, 8, 13, 21, 25, 28, 31. 36
(omylem originálu Laclav). 431 (str. 30. . 36).— 2. Václav z B., bratr Albrechta 1., Jaroslava

1., Ladislava 1.: 114. — 3. Václav z B., z B.

na Buovicích, z B. na Letovicích, z B. na Ne-
nn .ticích. ernohorský z B. na Buovicích, nej-

vyšší sudí. [syn Oldicha, bratr Arkleba a Jet-

icha]: 179. 221, 222, 223, 2^2, 241, 243, 231,

271. 270. 27S, 281, 283, 293. 295, 296, 308, 311.

3i6, 337, 350, 352. 354, 358, 360. — Vank,
syn Ladislava 2. a Bohunky |z Lipého], dcery

Bohunky z Pernštejna: 345.
B o š í n, v. Bušín.

Bošovice, o. Klobouky, tvrz, ves, msteku: 14,

312.
- Albrecht Bošovský z Polanky, Bošovský

z Polanky na Bezci, [syn Aleše z Polanky na

B.J : 277, 290, 338, 369. — Aleš z Polanky na
B.: 41, 62, 63. — Petr z Polanky a na B., Bo-
šovský z Polanky na B., [syn Aleše], manž.
Kateina z Domamyslic: 208, 272, 312. —
Václav Bošovský z Polanky, [syn Aleše]: 205.

Bošovský: Albrecht, v. Polanka, Vesce 2. -

Petr, v. Polanka. — Václav, v. Polanka.
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B o u o v, v. Boov.
Bouovice, v. Bojanovice i

.

Bouzov (Búzov, Buzow), o. Litovel Hanuš
Haugvic z Biskupic na B.: 101. — Václav

Haugvic z Biskupic a na B.: 225, 232. 241. 255,

265, 271. J/&, 281, 296, 308, 311, 316, 32(1. —
Boek z Kunstátu, jinak z Búzova (Boczko de

Cunstat, alias de Buzow), Boek Kuna z Kun-
státu (Cunstátu) a z Búzova. a na Búzov 21,

38, 39, 44, 53, 60. — Prokop Podstacký z Pru-

sinovic na Bouzov ( Búzi iv 1 : 328, 329, 333,

336, 338, 347. 35o, 355. 358, 360, 363, 367, 372,

373. 377- 383. 387. 389, 393, 397-

B o z s o u d o v, v. ( )soudov.

1. Božice, o. Jaroslavice, ves: 14, 56, 189, 404,

431 [str. 56, v pozn. *)].

2. Božice, zaniklé, v Cechách, poloha blíže ne-

urena: Jeroným Božický z B., manž. Anna
z Sobina: 354.

Božický: Jeroným B., v. Božice 2.

B r a i c e, v. Bratice.

Bradá, píjmení: Jan B. [z Radin Vsi], v. Bo-

chovice, Otradice, [Radoves].
Bradlné, o. Kunštát, ves: 115. Bradlné. Bradlné

Dolní, ves: 143, 164, 356. Bradlné Horní, pus-

tá ves: 143, 164, 356. Bradlné Prostední, pus-

tá ves: 356.
Bradlo, o. Jihlava, ves: 236.

Branistko, les, v. Oslava 1.

Brána nebeská, klášter, v. Tišnov.

Brancúze, Branczudi, v. Bransouze.

Brandl (Vincenc): 3-5, 38, 167, 271.

B 1 and li 11. o. Daice, ves: 37, 213, 221.

— Rybník}-: Bobrov: 221, Chytrov: 37, 221.

Mlýnský: 221.

Bránice Moravské, o. Ivanice, ves: 266.

Braníškov, o. Tišnov, ves: 114.

Branišov. o. Bystice nad Pernšt. : Matj z B..

.1/. Šacsek z B.: 20.

Bransouze (Brancúze, Branczudi, Bransudy), o.

Tebí, ves: 48. 64, 119.

Bransu A y. v. Bransouze.

Braslavec, v. Zbraslavec.

Bratice (Braice), o. Zídlochovice, ves: 266.

Bratislava (Posonium, Prešpurk) : 78, 79, 82,

182.

Brávek, píjmení: Filip, eený B., v. Bezí 1.

ze Brharcze (t. j. z Eberharcze), v. Hybrálec.
Brigida, pevora, v. Brno (klášter herburský).
Brindisi, v Itálii: Jeroným, titule sv. Gryzogona

svaté ímské církve knz kardynál, arcibiskup

brunducínský, v království uherském, eském
a v markrabství moravském stolice apoštolské

de latere legát: 282, 433 (str. 282).

B r a n é, v. Brno.
Brnnská silnice: 127, 340.
Brnnsky kostel, v. Brno (kostel sv. Petra, ka-

pitula).

Brníko (Brniczko. Brnieko), o. Zábeh: páni

Tunklové z B. (rod panský nov pijatý i: 4,

5. — Jindich Tunkl z B., syn Jiíka: 4, 5, 90,

108, 109, ni. 113, 120. — Jiík Tunkl z B.,

st. (Georgius Tunkl de Brniczko, alias de Za-
brzeh, senior): 3-5, 13, 25, 31, 50, 51.

Brno (Branná), msto (civitas Brunensis) : 3, 5, 6,

12, 21, 22, 25, 31, 43, 53, 60, 64, 71, 77, 83, 85,

9°. 9"i, 98. 101, 102, 106-109, 111-114, 116-119,

125-127. [29, [30, [33, [36, 138, 142, 143. 145.

I |6, (53, 157. r59-l6l, 1 1.3, 167. I70, 187, 188,

[93, 197, 203, 204, 208-210, 221, 222, JJ'? , 22&.

232, 24T, 242. 24S, 2^^. 2H5, 271. 272. 276, 278-

282, 284, 285, 287, 293-296, 298, 299, 308, 309,

311. 313-316, 3l8, 32o'. 7,22. 323, J25, 326, 328,

329, 33i. 33-'- 335- 336, 338-340, U7- 350. 354,

358, 360, 363- 367, 369, 371. 373 376, 383- 384-

386, 389, 390, 393, 395-40" 408, 414.

418. 423. 425-4-7- 43 ' (^tr. 12, . 93. r. I

— Brané, Brno jako obec: 114. 127. 154. 181,

196, 279-281, 309. 313. ^y^j. .V>. 357- 377.

378, 405, 406,431 (str. 221.

— Knží v Brn, neureni: 346, 434 (str. 3461.

— Kostely a klášter}': chrám a kapitulu u sv.

Petra: 100. 157. '93. -'48. 241). 286, 531. 7^2.

395. 396.— Proboštové: Mikuláš Chyba z Kova-
ova, kam /vnik kostela Olomouckého: 326. 331,

332 . 395, 396, Melichar Preysnar, Prýznar

[Preusner, Pirnesius, z Tšína] : 248, 249, 396.
— Kanovníci: Jan z Velevsi, Jan: 146. 147.

352. Martin Šmelcar, Šmelcer (tak ti místo

Šmelczar, Šmelczer): 331. ^^2. Zikmund: 193.

— Šafái: Jeroným: 395. 390. Pavel: 248. 249.

— Klášter augustiniánu u sv. Tomáše 1 sv.

Tuomy, Tmy): 156, 157, 188. 227-220. — Pe-
vorové: Kašpar: 227-22Q. Mikuláš: 150, 157.

— Podpevoí Augustin: 227, 22^.

— Klášter augustiniánek, zákona sv. Domi-
nika, herburský (Herburgas. Herburgis, u

Matky Bosí): 179. [81, 279-281. 400. — Pe-
vory: Anna, jinak Felicitas: 279-281, Brigida:

181. Sabina: 179. — Podpevoí Dorota: 280.

— Klášter cisterciaek. Králové: 209. 2^7. 272

(omylem originálu: kláštera Králového) : 307,

387. — Abatyše Barbora ze Sovince: 257.

— Klášter dominikán u sv. Michala: 138, 141.

154. 163, 196, 313. 314, 418. 419, 443 (str.

141). — Pevorové: Jakub: 313, Jan Czeyczlar:

418, 419, Pavel: 163, 196 (= Pavel provinciál:

138?), Václav: 138. — Fundátorové a vrchní

páni: Jan Kuna z Kunstátu a na Lukov i na

míst jiných pán z Kunstátu: 313, Jan Za-

jíma z Kunstátu a z Jevišovie na Tavíkovi-

cích, Smil Kuna z Kunstátu a na kláštee Smil-

hajmu i na míst pán bratí a strajcí též

z Kunstátu: 313, 314.— Klášter dominikánek u sv. Anny v Brn,
v Starém Brn: 109, 418, 419. -- Pevory:
Alena Milaurová, Milauryn: 418, 419. Eufe-

me: 109.— Klášter františkán, bosák, u sv. Bernarda

(tehdy pod Petrovem): 398, 399. 411.

— Johanitská komenda na Starém Brn: Jiík

Florštet, komendor v Starém Brn zákona sv.

Jana: 159.— Klášter minoritu u sv. Jana: 22.

— Mšané, obyvatelé: Anna, dcera Martina

mladšího Hýbla: 311, 327. — Jan ert, strýc

Jerolíma Pulczmochara : 188. — Wolf Brk!

(obyvatel): 311. — Martin Hýbl, Martin ml.

Hýbl, manž. Markéta z ekovic, dcera Štpána
Karnara, dcera Anna: 283, 311. ^27. —
Hainrichšpan, Horrichšpan, Herrichšpon, Her-
richšponová, v. Špan, Spon.— Karnar, Khar-
nar: František Kharnar, [otec Štpán 1.],

bratr Štpán 2.: 170; 1. Štpán (Štefan), manž.
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Kharnar, Karnar,

lil i.]. bratr i \" n;i

;

.; ttin Hýbl: 170, [90,

Jan

Marta

in) Ryšánové I

Vfatyáš Munka z Ejvani<
Valentin Per-

311. Poh .
Pulcz-

[heronim, Jerolím), strýc

145. i-t". ' fen

42. Martin Rojil: 210;

(mšan brnnský?), syn Pavel,

Kateina Ryšá
Ryšánka (Ryšanová, Ryšánka?), dcer) Regina

Herrichšponová, Španóvá, Marta Zolczarová:

11. 12, 28, 4-*. — Jindich Špan, Hainrichšpan,

Henrich Spon, Horrichšpan, Herrichšpon,

ma
.
Regina Herrichšponová, dcera

Rosina, Hainrichšpanova dcera, z Brna, dcera

Henricha Spona, manželka Stefana Rauchen-

pergara, Rawhenpergara, mštnína víde-
ského: 21, 28, 4-' < nn-t« > „Hamrichšpanovu
isti „Hainrichšpanovu" a vynechati pozn ")),

83, [02, 43J (str. 83). Uršula, manželka

má [. Karnara: to8. Marta Zolczarová,

dcera Kateiny Ryšánové (Ryšanové?), Marta
z Brna, sestra Regina Španová: 28 (místo

Zolcan vá ti Zolczarová): 42.

— Ulice: Dlouhá Cejl (Dlouhú Celit: 367. —
Kídlovská ulice (Grilwicz) v pedmstí brnn-
ském: 127. — Novosady (Neuštift) v ped-
mstí brnnském: 127. — Nová ulice, I

u Brna leži, pod Brnem: [88, 278, 397,— Domy: radnic- (rathauz) : 398, 400, psDm kláštera kartouzského: 325. - - Dum
Kuky 2 Krava a ze Stra: nice: [3. — Dum
Bohunky z Pernštejna: 345.— Mlýn Radlas 1 s dvorem, blíž msta Brna

$68.— Pedmstí: Grilwicz a Neuštift: 127.

— Brno Staré. v. Brno (klášter u sv. Anny.
klášter Králové).
— Špilbcrk (Špilnberk. Špylnberk, Špimberk),

hrad. zámek Špilnberk, nad mstem Brnem leží-

cí, stolice markrabství, dvr pod hradem: 63,

397-399, 405, 4"

•

- Hejtmani: Oneš Gcdcon z Volešniky: 336.
— Jiík Žabka z Limberku: 357.— Rybník, slov Špilnberský: 405.

Brod Uherský (Uherský Brod): 204.

— Jan z Kunovic a na U. B., na B. U., nejvyšší

komorník, podkomoí markr. mor.: 164. [69,

177, 171). 187, 209. 2l6, 221-22^. 22$, 22J,

241, 243. 249. 255, 258, 265, 281, 285,

526. — Jetich z Kuno-
vic na l". B., na B. U. na B[rod Uherském],
pod' ,350, 355. 360, 363. 367,

$71. W\ 383, 3*7. 393. 397- 402. 408. 411, 414.

418. 425. 42S.

Brodec. o. Jihlava, ves: 340.
Broumov, v. Brumov 1 ., 2.

Broumovice (Brumovice), v echách (?), o.

itice: Milá z B., manž. Mikuláše Batelov-

1 17, 54 ,s
-

1 1
. t

Kn>/. pj ijmení, p iddanj , v. < ile 1

1

.

Brtnice i Brtnii B o fihlava : 274,

340, 341.

Burian, Burjan z Valdštejna .1 z B., na B.,

bratr Zdeka 1.: manž. Kateina Ludanic:

6i, 72, 99, 12S, 234, 271. 281. Hynek
/. Valdštejna a z B. (Hinco, Hynco, Hynco de

Waldsstein, Waldsstayn, alias de Brtnica,

Brtnicza), manž. Dorota z Lípy: 3. 7. 13, m.
2i, 22, 2^, 25. Jan z Valdštejna a na 1!.. 255.

205. 271. 277. 27S. 281, 285. 1. Zdenk
/. Valdštejna a z I! na B., bratr Buriana

61, j2. i)<). [oo, 12S. 2. Zdenk v. Vald

na B., Brtnický z Valdštejna na B., [syn I '.11

riana], hejtman markr. mor.: 311, ^2^, 328,

329, 333, 336, 337, 338, 3 1". 3ti..U7. 35"- 354.

35* 360, 363, 3°7, 17-- 17$. .\7<. .^.>..^<: 3S<>.

391 (nejm.), 393, 396 (nejm.).

2. Brtnice Dlouhá (Dlúhá), o. Tres, ves, tvrz:

34, 234, 283, 305. 433 1 str. 2341. V. také Kro-

tajchl, Krotaychyl.
- Václav z Dlúhej B.: 36. Erasym z Olfé

ova na Dlúhé B.: 281.

Brtnický: Zdenek, v. Brtnice [., Valdštejn.

Brtnika (malá ves Brtnika, Male Brtnický),

Tebí, \ es; 34. 223.

Brom, píjmení, poddaný, v. Zvole 1.

1. Brumov (Broumov), o. Val. Klobouky, zámek
B.: 300.

Adam z Lomnice na K. [syn Jana 1.], strýc

Znaty z Lomnice a jeho bratra Oldicha z Lom-
nice: 273. 286. — I. Jan z Lomnice a na B.

(Broumov): 163, [64, 221. — 2. Jan z Lom-
nice a na Broumov, [syn Adama], bratr Jaro-

slava: 430. — Jaroslav, bratr nedílný Jana 2.:

430. — Zdenek íanský Kavka z ían a na

B.: 399.
2. Brumov (Broumov), o. Tišnov, ves: 32S.

1. Brumovice, o. Klobouky, ves: 106.

2. Bru m o v i c e. v. Bn >um< ivice.

Brunducínsk ý arcibiskup, v. Brindisi.

Brunn a. v. Brno.
Bruntálsky: Hynek B., v. Vrbno.
Brusírny rybník, v. Vesce.

Brusná (Brusné. Brusný), o. Tišnov, ves: 206,

328 -
.

Bruzovice. o. Frýdek: Zuzana z B.. syn Závise

z Víková, bratranec Vilíma z Víková, nej-

vyššího hofrychtýe markr. mor.: 312.

Brychta, píjmení, poddaný, v. Ves 13.

B r z e z o v é, v. Bezová.
1. Beclav (Bedslav), tvrz a msteko: 250. 251.

— Bartolomj z Zerotína na B.: }}j.

2. Beclav Stará, místní ást Beclav, msteko:
250, 25

1

Bekov Horní (Bekov), o. \ ranov, ves: 154,

159, 25 '. 364, 393-
B e k o v i c e, v. Boekovice.
Bedslav. v. Beclav.
B e s k y, v. Bezské.
B e š f a n y, v. Bíšany.
Bezejc (Bezice), o. Vel. Meziíí, ves: 125,

2},j (nebo spíše Bezka): 244, 372.

1. Bezí (Horní Bezí), o. Vel. Bíteš. ves: 100.

218, 359.— Hanušovská niva: 100.
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- l
: \lip, eený Brávek, z Horního B.: ioo. —

Petr z Horního Bezí, syn Filipa: ioo.

2. Bezí (Bezí na Podlesí), <>. 'Zdar, ves: 220,

B e z i c e, v. Bezejc.
Bezina, o. Tišnov, ves: 209, 272, 307. 387.

Bezka, o. Vel. Bíteš, ves: 23, 41, 237 (nebo

Bezejc?).
— Suchá louka: 41 (místo .,suchu" ti ,,Suchu"),

43' (str. 41).

B e z n i c e, v. Bezník.
Beznická, Beznickej, Beznický: Appolona, v.

Bezník, Náchod, Poepice. - - Fridrich, v.

Bezník, Dunajovice _'., Náchod. - Jan, v.

Bezník, Jinošov, Náchod, Pucov. — Jindich,
v. Bezník, Dunajovice 2., Náchod. - Ludvík,

v. Bezník, Náchod. — Oldich, v. Bezník,
Náchod.

Bezník (Beznice), o. Námš nad Oslavou, ves,

tvrz: 8, 56, 78, 79, 92, 128, 137, 142, 173. 190.

-'43. 337. 37i,39i, 392,401.
- Mlýn, slov Martínkovský (tak ti místo

Martinkovský), nad Bezníkem: 173.

— Podsedek pustý, -love Kaplanský (tak ti

místo kaplanský) : 128.

— Chvojnice, potok: 128.

— Les za Kamenným Chibem (
= kopec,

vrch) : 128.

- Louka v Dobrútau (Dobrutov?): 128; v.

Budišov, Dobrútov, Kralice.

— Poddaní: Prokop, Klima, Olejník, Bublán,

Matj, lan, Viktorin, Dub, Sos, Pavel, knž-
ský lovk. Martin z Kuroslep, Cadik, Krs
starý: 128.

— Appolona Beznická z Poepic: 386.— Brikcí z Náchoda a z B., syn Matje z Ná-
choda a z B. a Machny z Kokor a z Pucova:
32. 56. — Elška z Beznice, Elška Lisnová
z Beznice, manž. Jana z Arklebic a z Mysli-

boic, strýna Ctibora z Arklebic a z Mysliboic:

6, 7, 61. — Fridrich Beznický z Náchoda,
z Xáchoda na Dunajovicích, [syn Jindicha 2.],

manž. Markéta ze Zvole: 367, 372, 373, 376.

379. 387-389, 393. 397, 402, 408, 414, 415, 418.

425, 428. — Jan Beznický z Náchoda, z Xá-
choda na Jinošov, z Náchoda na Pucov, [syn

Jindicha 1.], manž. Kuka z achtína: 22h,

236, 287, 409. — 1. Jindich z Xáchoda a z B.,

syn Matje z Xáchoda a z B. a Machny z Ko-
kor a z Pucova: 52, 56, 69, 128. — 2. Jindich
Beznický, J. Beznický z Xáchoda, na Duna-
jovicích, [syn Oldicha], matka Anna z Taví-
kovic, manž. Johanka z Jelení: 187, 193, [97,

225, 231, 232, 241, 243, 252, 255, 2<r-,, 271, 277.

278, 281, 285, 286, 288, 290, 297, 308, 310. 311,

314-318, 323, 3^7. 329, 33L 333, 336-339. 34-'.

347. 34s . 350. — 3. Jindich Beznický, Bez-
nický z Xáchoda na Dunajovicích, [syn Jana],
manž. Appolona z Poepic: 371, 386, 395. —
Jiík z B.: j>>, 79. — Ludvik Beznický z Ná-
chodu, z Náchodu na Zeleticích: 229. — Matj
/. Xáchoda a z B., manž. Machna z Kokor a

z Pucova: 52, 56, 92. 128. — Oldich z Xácho-
da a z B., syn Matje z Xáchoda a z B. a

Machny z Kokor a Pucova, manž. Anna z Ta-
víkovic: i,2. 56, 92. 128, 133, 134.

Bezová (Brzezowe), zaniklá mezi ímovem,

Roketnicí a Štmchami, o. Tebí, pustá
48 (místo „Brzezové" ti ..Brzezowe" 1.

Bezový /.leh, lesní tra. v. Horákov.
Bezské (Besky), o. Vel. Bíteš, ves: 2J3.Bichaté .Makvky, v. Mašvky Hlu
Na Bistí, v Biši, na Bišíí, dvr. v. B
Bíšfany (Bešany), v Cechách, o. Hoice: Jan

st. Borejka z B.: 371.
Bublán, píjmení, poddaný, v. Bezník.
Buíce (Dolní nebo Horní?, Budice), v e-

chách, o. áslav, (nebo Budice. v echách, o.

Dolní Královice?): Marek ml. z Budic: [6.

Buín, Buina. h.»ra, les, vinohrady, v. Ti
Buovice (Budovice): msteko, tvrz: 17.(14

7-. 73. 135, t88.

- Albrecht z Boskovic na B., ernohorský
z Boskovic na B., syn Václava: 367, 371. }- },

376, 387, 389- — Václav z Boskovic na B.[
ernohorský z Boskovic na B., nejvyšší sudí
markr. mor.: 225, 278, 281, 293, 295, 296, 311,
3i6, 3,^7, 35o, 354, 358, 360. -- Aleš Kropá
z Nevdomí a na B., syn Jana 1. a Markéty
z Ojnic: 120. — 1. Jan Kropá z Nevdomí 'a

na B., manž. Markéta z Ojnic: 38, 43. — 2. Jan
Kropá z Xevdomí a na B., syn lana 1.: 120.— Jindich Kropá z Xevdomí a na B., syn
Jana 1.: 120. — Jiík Kropá z Xevdomí a na
B., syn Jana L: 120. -- Kryštof (Kristof)
Kropá z Xevdomí a na B., syn Jana 1.: 120.— Mikuláš Kropá z Xevdomí a na B., syn
Jana 1.: 120, 135. — Zbenck Kropá z N<

domí a na B.. syn Jana 1.: 120. — Tas z Ojnic
a na B.: 135, 154, 188.

B u d a, v. Budapeš.
Budapeš (Budín, Buda), hlavní msto v Ma-
arsku: 48, 54, 55, 57, 63, 05-59, 71, 78, 80,

83, 88, 94-97, 100, 103-105, 108, 116, 117, 121,

126, 134, 139, 140, 145, I47-M9. 155. 157,
162, 169, 177. 181, 189, 194, 207. 21;. 251, 342,
432 (str. 96).

Budice, v echách, o. Dolní Královice: Marek
mladší z B. : 16. (Nebo Buice? A", tyto. 1

Budovice, v. Buovice.
1. Bude (muž. i žen. rodu), o. Daice, ves, tvrz:

26, 198, 274. 284, 310. 312.
— Poddaní: Bílého syn: 274. — Matj: 274.— Havel Halama ve Vesci, o. Daice, lovk
ddiný fary v Budi: 312.— Knz Augustin z B.: 23. — Beneš Boita
z B., z B. na Mašvkách, manž. Markéta
z Kynšperka: 221 >. 232, 270. 338. — Bohuslav
Boita z B., [syn Jana Boity z B.]: 26. —
Dorota z B.: 23. — Jindich Boita z B., z B.

a na Jamném: 274, 290. — Markéta (Margeta,
Alargreta) z B., sestra Augustina, [manželka
Václava echa z Hrádku]: 10, 274. — Matouš
Boita z B., [syn Bohuslava]: 290. 310. V. také

Meziíko 1.

2. Bude (muž. rodu), o. Zdar, ve-: 244. 3J2.
Budjovice Moravské (Budjovice!: msteko,
msto: 94. 171,274, 327-329, ,y<2. 303.— Kostel sv. Jiljí: 274.— Rychtáství: Malá l 'eska. Nmecká Ves,

Hemanice, pul lesa Ochoze, les Kosová, louka
Královna: 1 7 r

, 327.— ubce: v ubcích (tak ti místo v Ubcích), t. j.

na obecních pozemcích: 362.
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Budjovicky, u Zdeke ves,

Budikovice hl

li U '1 lil. \ •

Budíškcn i. >•.

i n ( .
- Jan Zahrádccký /. Za-

- . 350, 355.

BudUkn '

128 (tu

Bi nik, D ibrúl »v, Ki

na B.: 4".
ra . Maíže na B., man/. Petra

\

Budkov, ,
lemnice, ves, tvrz: ioi, 154,226

iv i( ií B., na B . mai

Kuka /. Králové Vsi, dcer} Apolona, Manda

léna: 38, 41, 154, T 1
-

[ 8o, [93- — •
,(l "'"

Hrul < echtína (Cachtína) na B., brati

|an I

'

!

' íl a z Bílkova: 308,

387, 389, 393, 397, l
11 -'. 408. — Jan

Hrubický z Cechtína na B.: 308, 312. -

tram Hrubický z Cechtína na 1!.: 308, 312. —
m Valeky z Mírová na B.: 260, 269, 270

Budkovany, zaniklé u Jedovnic, o. Blansko,

pustá ves: 9, 35, 51.

Budkovice, o. Mor. Krumlov, tvrz, ves: 234.

- Jan Heruli z Herultic na B. 223, 265, 287,

338.

Buchheim (Pu chom), v Horních Rakousich,

kraj Vócklabruck: Kateina z P., manž. Jana

z Tavíkovic a na Polici: 210.

Buchlov, hrad. o. Uh. Hradišt: 4-'-'.

— Jan z Kunstátu a na li: 12. — Jan z Zá-

stizl na li.. Ždánský z Zástizl na B., p

moí markr. mor., manž. Eliška z Žerotína,

strýc fiík z Zástizl: 325, 329, 333, 336, 338,

340. 347. 350, 355. 358, 360, 363, 367, 372,

373. 377, 383, 387, 389, 390, 393, 397, 40-'. 408,

414. 418. 421. 422.— Pavel z Žerotína na B.: 294.

B u c h o v i c e, v. Bochovice.

Buková, o. Teš, ves: 55, 145.

Bukovany. zaniklé u Omic, o. Ivanice, pustá

ves: [48, [72, 404.
linkové, nkdy hrad u Buková, o. Bystice n. P.:

Jan z B.: iš.

Bukovice, o. Tišnov: 49.

Bukovina, u Hostim, pustý hrad: [6.

Bule. píjmení: Filip />'., v. Boitov. — Jan B.,

v. Boitov, Lukovany.
Bulík o v 1 c e, v. B< ilíkovice.

B u o v, v. Boi >\

.

Burgundsko (Burgundí): Ferdinand, kníže

v Burgundí: 194.

Bušek, píjmení: Havel B., v. Tvoihráz.
Bušín (Bošín), o. Mohelnice, ves: 6.

B ú z o v, B u z o w, v. Bouzov.
B y á n k y, v. íánky.
Býkovec (Bejkovec), o. Tel. ves: 379.
1. Bystrc (Bystec, Bystec), o. Brno-venkov,

ves: 208, 271, 306, 387.
2. Bystrc (Bystec), zaniklý u Jedovnic, o. Blan-

sko, pustá ves: 15, 17.— Rybník Tunklovský (podle nkterého Tunk-
la z Brníka) : 15, 17.

Bystice pod Hostýnem: tvrz, msteko: 316.

Bystice nad Pernštejnem: msteko: 52.

B (pravdpodi bn z této >): [7. V.

také B 5.. 6.

3. Bystice Nova, \ Cechách: Volf Krají, V.

K. st, na N. B., nejvyšší kanclé král. es., nej

vyšší purkrabí hradu pražského, pražský: 297,

337, 33.8, 353.
Bystrice Nelkú (Bystice), o, Olomouc: Mi
kuláš />'.. nejvyšší písa markr. mor.: [29,

130, [33, [36, 138, 1
1-' 145, 1 l

s
-

[ 53, '5". '57-

159 [61, [64, [67, [68, 1711, 177, 1711. [87, C93,

"'7- '"-'• 209, 221, jjj. j-'^, 132 [str. 115.

pozn. '1
.1 ')]. \ . také ( >li imouc.

5. Bystice, neurena: Mikuláš z B. (2.?), man/.

\ > i nika • I tezdkova : 23, 1 \

6. Bystice, neurena (asi 2.): Dorota z />'., Ja

kubova, blanarka: 34. — Jakub, její otec nebo

manžel: 3 \.

7. Bystic*', píjmení: Jan />'., z Ojnic, v. Voj
nice. - Mikuláš B., z Ojnic a z Kromíže, v.

Kromíž. Yojnice.

Bysticsky (podle Bystice 4.): Jan /•>'., v. Stud-

nice 1.

Býšovec, o. Bystice nad Pernšt.: Adam z B.,

syn Jiíka, manž. Margreta z Senice: 20 (mís-

to „ze Zbýšovce" ti „ze z Býšovce"), 3 ,s
.
s7-

— Jiík z B.: [8, 20 (místo ..ze Zbýšovce" ti
..ze z. Býšovce" ).

B y t e š. v. Bíteš Velká.

B y t é š k a, v. Bítýška Osová.
B \ t é š k a \C \ e r sk á, v. Bítýška Veverská.

B y t \ š 1< a. \ . Bítýška ( >so\ á.

Bzenec, o. Uh. Ostroh: Pavel z Žerotína na B.:

308, 310. 311, 316.

Bzenecká dúbrava, les mezi Bzencem a Hodoní-
nem: 129. 138.

Bzí. v echách, o. Týn nad Vltavou: Adam Rou-
ím (Rouzím?, R.-iuzyn) ze B. : 213.

Carniol a, v. Krasko.
Cerckvika (Cerekvika Malá, Malá Cerekvi-

ka), o. Jihlava, ves: 92. 144, 145, 160, 324, 387.

Cetechovice (Cetochovice), o. Zdounky: Vilém
z Víková a na C: 157. — Jan Cetochovský
[ze Zástizl], bratr Joachyma: 422. — Jindich
z Zástizl na C: 218, 251: — Joachym Ceto-

chovský [ze Zástizl], bratr Jana: 422. Ceto-

chovští (Jan a Joachym): 422.

Cetno Horní (Cete), v Cechách, o. Mladá Bole-

slav: Jan Proek z C, /. P. Veliký z C, z C.

na Lelekovicích, manž. Margeta z Horru: 179,

[83, 196. 312.
^ .

Cetochovice. v. Cetechovice.

Cetochovský. Cetochovští: Jan, v. Cetecho-

vice [Zástizly]. — Joachym, v. Cetechovice

[Zástizl}]. — Jan a. Joachym, v. Cetechovice.

Cidlina (Cidlin), o. Mor. Budjovice, ve>: 71,

138, 145 (omylem originálu místo Cidlinka),

196, 198, 303, 308.

Cidlinka, zaniklá, o. Mor. Budjovice, ves: 145

(omylem originálu Cidlina). 378.

1. Cimburk, hrad u Koryan, o. Kyjov: Vilém
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echy pod Kosíem

(Vilím) /. Víková na C, Vilém Prusincn

z Víková na C, nejvyšší hofrichtý markr.

mor., bratr Albrechta z Víková na ejkovi-

cích, sudího pravá menšího zemského kraje

brnnského, bratranec Závise z Víková: 206,

209, 2IO. 217. 2l8. 22I-22JÍ. 22?. 22><. 23O, 232.

2M, 241. 243. 248-251, 255. 258, 21.5. 267, 271.

272, 275. 2JJ, 278-28O, 284, 285, 287, 294,

295, -'97. 304. 305. 308, 309-3 iV 3"'. 322,

323. 328, 329. 333. 336-338 340. 344. V*.
2. Ciniburk (Cimburg, Lzimburg), hrad v e-

chách nad potokem Pachem u Polian nedaleko

Kutné Hory: Páni z C. (rod panský starodáv-

ní): 3. — Ctibor (Stibor) z C, z C. a z Tova-

ova, hejtman markr. mor. (Cztiborius, Stibo-

rius, de Cimburg, Czimburg, de Cimburg et

de Thowaczow, de Cimburk, Cimburg, alias

de Thowaczow, capitaneus marchionatus Mo-
ravie), manž. Elška z Mejlic i Meli): 3 (v rad
písežné JKMti), 5, 7, 9 (nejm.), 13, 16, 21,

23-25, 31'. 32 (nejm.), 33, 35. 36 (nejm.), 39,

4.3, 48 (nejm.), 50-55, 57. (jo, 03.

Citonice, o. Znojmo: pustý dvr u C:: 292. 293.

d e Colowrat, v. Kolovraty.

Cornštejn (Cornštajn, Cornštýn, Corštajn, Cor-

štein, Corstejn, Corštýn, Czornsstein, Czorn-
ssteyn), o. Vranov, castrum, hrad: 48, 54. 94,
104.'

— Kostel sv. Trojice pod hradem C: 54.

— Jindich z Krajku na C: 213. — Lipold

(Lipult, Lipuolt) z Krajku a z C, na C, nej-

vyšší sudí markr. mor.: 64, 71, JJ, 85, 101, 103,

108, 216.

C r o a c i a, v. Charvátsko.
Ctnice, v Cechách, o. Brandýs nad Labem:

Appolona ze C, manž. Jana z Lomnice a na
Meziíí, hejtmana markr. mor.: 125.

Ctibor, sirotek, syn Havla Nosislavského z Bate-

lova, v. Bateluv.

Ctidružice (Cidružice), o. Mor. Budjovice, ves:

94-

Cuna, v. Kunštát (Jan 4.).

C u n s t a t, v. Kunštát.

C u r o v i c e, v. bu Syrovice 1., nebo Syrovice 2.

Cvikov. zaniklý splynutím s Lovicemi, o. Ždá-
nice, pustá ves: 88, 125. 142.

Cvoek, píjmení: Jan C, v. Rímov.
Cvrovice (Svrovice), o. Pohoelice ves: 257,

266.
— Rybníek Svrkovský: 172 (nebo spíše nkde
u Hodic?).

C z a s o w i c z, v. Zašovice.

Czellar, píjmení: Jan C, probošt, v. Hradišt 3.

Czeyczlar, píjmení: Jan C, pevor, v. Brno
(klášter dominikánú u sv. Michala).

C z i z o w, v. Cížov 2.

Czornsstein, Czornssteyn, v. Corn-
štejn.

Czymiercz, v. Cím.

C
aba, píjmení: Mikuláš .. v. Lhotice 2.

adík, píjmení, poddaný, v. Bezník. — Mikuláš

.. v. Tišnov.

a h a 1 í n, v. ihalín.

a c h t í n. v. Cechtín.

Cas, píjmení, v. Kubšice.

áslavice, o. Tebí, ve: mu, 355.
astohostice. ... Mor. Budjovice: 94.

b á n i c e, bánická hora. v. Džbánice.

ebín. c. Tišnov, ve-: 35, 155, 2j^. 2^<<.

— Rybníky: Blízky, . /'úhor, Tešt-
nec: 2.-

.

— Hora ebínka: 273.
eblovice (Teblovice) , zaniklé u Holasic, o.

Tišnov, ve^: 1 14.

ech. píjmení: Václav C. v. Hrádeck 4.

C e h a 1 í n, v. ihalín.
echotovice. o. Tebí, ves, tvrz: 55, 99.— enk z : 55. ~2. — Hron z C, manž.

Margreta z Sskídlovic: 25. — Kištofor
z Ruchová a z . : 37.

echovice, v Polském Tšínsku,- o. Bílsko: Jiík
elo z , manž. Johanka z Ludanic: 384, 385.

echtice, v Cechách, o. Dolní Královice: Alena
z . : 409.

echtín (achtín), o. Tebí, ves: 374. 383.— Adam Hrubický z , z . a na Budkov,
bratr Jana a Tristrama. manž. Eliška z Bílko-

va: 307, 308, 312.378. 383,^387. 389. .V>3.

397, 402, 408. — Barbora ~ C, manž. Jiíka
I k-rynka z Slúpna a v Kobylnicích: 46. -

Bohuše z . Hrubický, Hrubicský z ,
Hrubický z C. na Ouponšicích, Úponšicich.
[syn Jindicha], bratr Jiíka, manž. Manda-
lena z Poepic, dcera Václava Divuka z Po-
epic: 59 (místo „z Cechtina" ti ,,z Cechtína"),

138, 168, 171, 172. 177. 180, 187, iqS. 245. 274.

306, 307, 317, 318. — Dobeš z , [bratr Jind-

icha]: 52. — Jan Hrubický z , Hrubický
z C. na Budkov, na Lesonicích, bratr Adama
a Tristrama: 307, 308. 312, 317. 318. — Jind-

ich z . [bratr Dobeše], manž. Margreta
z Jempniky: 24. — Jiík z C. [syn Jindicha].
bratr Bohuše: 23, 59 (místo „z Cechtina" ti
„z Cechtína"). — Kateina st. z : 402. —
Kuka z , manž. Jana Beznického z Xá-
choda: 226. — Tristram Hrubický z . Hrub-
ický z . na Budkov, bratr Adama a Jana:

397. 308. 312.

1. echy (zem. království eské, regnum Boe-

mie. Bohemie, koruna eská, páni eští): 4, 5.

81, 117, 118, 425, 432 (str. 100). — Králové,

v. Ferdinand 1., Jií. Ladislav, Ludvík. Matyáš.

Maximimilián, Rudolf, Václav. Vladislav.

— Králová, v. Marie.
— V král. e>kém stolice apoštolské de latere

legát Jeroným, v. Brindisi.

— Nejvyšší mistr pevorství eského zákona

sv. Jana Jan z Vartmberka, v. Vartenberk. —
Xej vyšší mistr téhož zákona v král. es. Jošt.

biskup vratislavský, v. Rožmberk. — V Cechách

a v Morav prior a provinciál zákona sv. Do-
minica predicatorum knz Václav: 313.

2. echy pod Kosíem (echy), o. Plumlov:

Matyáš z Hartunkova na Cechách, místodržící

nejvyššího písae, nejvyššího písaství, nejvyš-

ší místopísa markr. mor.: 335, 336, 347, 350.

354. 358. 360, 363, 3U 7- 372,373,376, 383,386.

389, 393, 397. 402. 408. 41-'. 413. 414, 418. 425,

427.



ejkou íce 448
(5ule

c cjkcN ice, nu. rnsh 141,

142,

591.

Dvú 1 1

Vinohrad Vonný v hoe Kunstátich

Hora
Kunstátu .1 na C. z Kun

na . 145. ' l8 ,
;
""

na ., sudí práva menšího
Vilím z Víc-

1 imburku, nejvyšší hofrichtý markr.
I h lovících, man/..

eb a Jan (Jan
;

. 284, 303, 304,
I 304, 305

— Jan, J. Dtoch z Víck i 304, 305,

Víck »va ni ., bratr Albrechta,

. Racka z Mrdic a na l I

cích: 305, 322, 344. - Protivec z Xásiizl a

\-iu.i ze I .hoty, syn 1 [<

ti I: 39, 8 i, 88, 90, 107

c ejov, 1 cen (asi v Cechách, o. Humpolec)
Mikuláš Trpiš z . [jinak / Opatova], bratí

/om a Václav: [9.

Cekyn, o. Perov: Kuneš z Vrchlabí na .:
jii.

Celechovice na Hano. o. Prostjov: .luíku

syn Licek z 1 .nie: [6.

Celo. píjmení: /tífc C. v. Cechovice.

Cclond. Celnd, píjmení: Jan C. v. Pálovice.

Jiík (''., v. Pálovice, eice. — Václav ('.. v.

Pálovice.

enkovice (Šenkvice), zaniklé u Tšan (dnes

jen Šinkvický dvr), o. Klobouky, ves: 131,

419.
Šenkvický rybník

i. epí Dolní (epí), o. Bystice nad Pernšt.,

ves: 27, 44. 83.

_-. epí Horní (epí), o. Bystice nad Pernšt.,

ves: 93. 98
1 'i (Klaní: Jan. Kartou: 93.— Vank z epího (= Vank z Ujvka),

strýc Ondeje Fiáska z Olešniky, manž. Do-
rota z Ujvka: 53, 98.

1. ermákovice (ermánkovice, rmákovice), o.

M >r. Krumlov, ves, dvory: 91, 97. 121, 136,

[58, 159. 232, 314. 315.
- Matúš z Myslova na C: 97. — Jan Rechm-
berk z Želetic na C: 338.

2. ermákovice (rmákovice), zaniklé mezi

Ueticemi a Markétou, o. Slavonice, ves:

ermánkovice. v. ermákovice 1.

erná (erné, erný), o. Vel. Meziíí, ves: 374.

377- „ . ,

ernicky (podle ernic v Cechách, o. Nove
Msto nad Metují): Diviš, v. Kácov, Vod-
rady.

erné. v. erná.
erné Bláto, rybník, v. Pavlicc.

ernín, o. Znojmo, ve-: 354.— [Markéta z C. v. Lechovice].
ernohorská. ernohorsky. rnohorský: Al-

brecht, v. Boskovice. Hora 1. — Anna, v. Bos-
kovice, Hora 1.. Jevišovice. — Arileb, v. Bos-
kovice. Hora 1. — Beneš, v. Boskovice, Hora
1. — Braxida, v. Boskovice. Hora 1. — Dobeš,

. Hora Ri ice Jan, v. Bos
. e, 1 1 01. 1 1. Jan Jetich, v. Bosko ice,

, . Dsov. Jan Šembera, \ . Bos

:

:

• Jaroslav, \ Bo ki n ice, Ho
ra 1 . / ibuši , \ . Bosk >\ ice, I lora 1

.
ras,

v, Boskovice, Hora t., II rad 2. — Václav, v.

Bosko\ ice, líuo\ ice, I lora 1

.

ernoch, píjmení, poddaný, v. Hermanice 2.

ernvír (Cern> Vír, rnj Vír), o. rišnov: Ale-

na z erného Víru, rného Víru, bratr Jan ze

Skalický: 50, 71. • Pechan [z Skalický, jinak

z . V. |. man/. Kateina 70.

e r n ý, \ . ei
erný (rný), píjmení: Ondej ('.. v. Sten.
erný les. \. Jene, Slavtín.

n v V í r, v. Cenu ír.

ert, píjmení: Jan ., v. Brno (mšané).
e r tor ej e, v. ertoi yje.

Certorejský: Petr, v. ertoryje, Vranov 1.

ertoryje (ertoreje ertorye), o. Olomouc:
Petr Certorejský z ertorej, Certorejský z er-
torye na Vranov, /. ertoryje na Vranov:
303. |iN. 425, 428.

1 B or ot i c e, v. Borotice 1

.

eské Boetice, v. Borotice 1.

('esky (éšky) zaniklá ves mezi Lukovem, o.

Vranov, .1 Podmolím a Mašovicemi, o. Znoj

nio. pustá ves éškj 338, 393.
1 d r u ž 1 c e, v. Ctidružice.

íhalín (ahalín, echalín, Šahalín), o. Tebí.
ves: 374. .^1, 383, 384.

Cíchov. o. Tebí, ves: 355, 374. 383-

Cikov. o. Velká Bíteš, ves: J3 (místo „íkov"
ti „ikov"), 17X. -37-

Lesy: Doubrava: [78, 237, Strá: 17S.

- Jan Novák z C. a jeho ddek Martin No-
vák: 173. V. také Zho 4.ím (Czymiercz), o. Tebí, ves: ^o, 116, 374,

375, 383, 38f— Kamenný mlýn: 51), 116.

istin, neuren, na panství Vranov 1.. ves

256.

C i s í n, v. I ištín.

ížky (Tíšky), o. Tišnov, ves: 114.

1. ížov (172: polovici vsi ížuov), o. Jihlava,

ves: 13, 110, 126, 160, 104. 172, 324, 387.— Augustyn Macek z C: 324 (místo „Augus-
týn" ti „Augustyn"), 348 (místo „Augusty

novi" ti „Augustynovi"). — Jeroným [Macek

j

z . na Batelov, bratr Jiíka: 426. — Jiík
Macek z . na Batelov, bratr Jeronýma: 426.

2. ížov (Czizow), zanikly u Staré íše, o.

Tel, ves, pustá ves: 48, 119.

3. Cížov, o. Vranov, pustá ves, ves: 154, 159,

256, 364, 393-

C í ž o v i c e, v. Kížlovice.

ížuov, v. ížov 1.

C r m á k o v i c e, v. ermákovice 1.. 2.

rnáHora, v. I lora 1.

rnohorský, v. ernohorský.
Ctný, v. erný.
rný les, v. erný les.

r n ý V í r. v. ernvír.
tyi Háje (tak ti místo háje), lesy u Milešo-

vic. v. Milešovice 1.

Cule (Culva), o. Jaroslavice, ves: 131, 297, 301,

3°2, 338 , 401, 402.



Daíce
449 Dorotka

D.

Daice, msteko: 213.
— Albrecht Krají z Krajku a na D., bratr Ji-

ího Volfa Krajíe z Krajku a na Liov, oba

ujcové Volfa ytrycha hrabte z Hardeku:

420. — Jindich z Krajku a na D.: 213.

Daleín. o. Bystice nad Pernšt: Anika [z D.],

dcera Kateiny 1.: 28. — Dorota fz D.], dcera

Kateiny 1.: 28. — I. Kateina z D.: 27. — 2.

Kateina [z D.], dcera Kateiny 1.: 27. —
Marta [z D.], dcera Kateiny 1.: 27. — Martin

z D., Dalešínský z Bezdkova, syn Kateiny 1.:

27- 44-

Dalešice, o. Hrotovice, klášter kajícnic augusti-

niánek sv. Magdaleny: 8, 229, 230, 251-253. —
Pevora, pevoryše: Barbora z avíkovic: 229
(také omylem abatyše vedle správného pevo-
ra)

J
252,253.

Dalešínský: Martin, v. Bezdkov 3., Daleín.
Dalmácie (Dalmacia) : králové, v. Ferdinand 1.,

Ludvík, Matyáš, Vladislav.

Damboice, o. Zdánice, ves, msteko, tvrz: 9,

60, 159, 167, 188, 205, 211, 218, 219, 284, 340,

347\— Starý rybník damborský: 340.
— Ryje damborské (tra): 340.
— Petr z Kounic na D.: 409. — enk, Kryš-
tof, Smil, brati Kunové z Kunstátu na D.

:

340.

Dammíelde, v. Tamfeld.
Damnice (j. i mn. .), o. Mor. Krumlov, ves:

128, 170,' 177, 251-253, 255, 260, 268-270. -
Poddaní: Volfkang, Bartl, Paul, Beneš, Jan,

Filip, Mátl rychtá, Leopold, Beneš, Faltín,

Štefl, Šimon, mistr Štefan: 177.

Dankovice (Damkovice), v bývalém knížectví

Osvtimském, v bývalé Halii, politický a soud-

ní okres Blá (Biala): Mikuláš Krop z D.:

422, 434 (str. 422).

Dašovice (Dassowicze, Dašice), zaniklé u Pe-
dína, o. Tebí, ves, pustá ves: 24, 38, 48,

D b á n i c e, v. Džbánice.
Dbeík, píjmení: Ctibor D., v. Hartvíkovice,

Mistín.
Deblín, o. Tišnov, hrad, msteko: 114.

Dín, v echách: Jan z Vartenberka a z D.,

manž. Kateina Dská z Kunstátu, Kateina
z Kunstátu: 11.

Dská: Kateina, z Kunstátu, v. Dín, Kun-
štát.

Ddice, o. Mor. Budjovice, ves: 95, 214, 413.
Ddink, píjmení: Jiík D., v. Kamenná.
Ddkov (Dtkov), o. Vel. Meziíí, ves: 374,

577, 388.

Delebenka. nyní Dul^bka v bývalé Halii, poli-

tický okres Jaslo, soudní okres Žmigród: Mar-
ta z D., manž. Jana z Vahanic: 132.

1. Dešov Malý, o. Mor. Budjovice, ves: 94. -

Jan z D., Jan, dvoák z D.: 40, 61. (Nebo
z Dešova 2.?)

2. Dešov Velký, o. Mor. Budjovice: Jan z D.,

J., dvoák D.: 40, 61. (Nebo z Dešova 1.?)

Dtkov, v. Ddkov.
D i á k o v i c e Horní, v. Dyjákoviky.

Dírná (Dírné), v echách, o. Sobslav: Bohu-
slav Rt (tak ti místo Rut) z D., manž. Appo-
lona z Poepic: 278.

Dirnholc, v. Drnholec.
Divínský rybník, v. Divnice.

Divnice, o. Bojkovice, rybník Divínský: 399.
Divek (Divuoek), píjmení: Václav D., v.

Louka 1., Poepice.
Dlouhá Cejl, v. Brno (ulice).

Dlouhý žleb, les, v. Horákov.
Dluhonice, zaniklé mezi Hruškami, Kosticemi

a Tvrdonicemi, o. Beclav, pustá ves: 195.

Dobelice, o. Mor. Krumlov: hora (vininá) do-

byIská: 319.— Frank z Skrben a v D., bratr Jan z Skr-

ben: 84.

Dobešovice, zaniklé, asi u Nevojic, o. Buovice:
Lidmila z D., manž. Jindicha Hrocha z Poš-
ný ; J 33- (Nebo snad spíše D. v echách >».

Kolín?)
Dobrice, o. Perov: Mandalena z D., manž.

Vilíma Dubanského ze Zdenina: 350.
Dobrkovice, zaniklé u Petrovic, o. Jihlava: 375.— Bartoš z D.: 18. (Asi z tchto D.)

Dobrochov, o. Prostjov, ves: 62.

Dobronice, o. Hrotovice, ves: 57, 92, 98, 339,
360, 361.

— Mlýn Sovolusk: 92, 98.

Dobrovodský: Jctich D., v. Voda 3.

Dobrútov (Dobrutov?), asi u Budišova, nebo
snad u Kralic? Tehdy ves, nebo zaniklá ves,

nebo již jen tra? V. Beznik, Budišov, Kralice.

— Louka v D.: 128.

Dobylská hora (vininá), v. Dobelice.

Dokovaný, Dokovanský rybník, D o-

k o v s k ý rybník, v. Dukovany.
Dolní B o r, v. Bory 1

.

Dolní B r a d 1 n é, v. Bradlné.

Dolní dvr, v. Tikovice.

Dolní rybník, v. Dunajovice 2, Miroslav, Zho-
ec 1.

Doloplazy, o. Kojetín: Frank z Skrben a z D.,

bratr Jana a Jindicha: n. — Jan z Skrben a

z D., /. Miroslavský z D., J. Miroslavský z Skr-

ben a z D., bratr Fraka a Jindicha: 11, 129,

160, 193. — Jindich z Skrben a z D., bratr

Fraka a Jana: 11. — Kateina z D., manž.

Stibora Vranovského z Vranova na Želeticích:

221.

Domamyslice, o. Plumlov: Kateina z D., manž.
Petra Bošovského z Polanky: 312.

Domanín. o. Bystice nad Pernšt.: Margreta
z D.: 18.

Domanínek, o. Bystice nad Pernšt., ves: 18.

— Mikuáš a Václav, brati, na dvoe v D.:

18.

Domašov, o. Ivanice, ves: 208, 272, 307, 387.

Domice, o. Znojmo, ves: 187.

Donín, v Sasku, kraj Perno: Johanka, purk-

hrabinka z D., manž. Václava Krajíe z Kraj-

ku: 389.

Dorota, podpevoí, v. Brno (klášter augustiniá-

nek, herburský). — D., circatrix, v. Kounice

1. — D., abatyše, v. Pustim. — D., podpe-
vora. v. Oslavany. — D. z Bystice, Jakubova,

blanaka, v. Bystice 6.

Dorotka, služebnice, v. Pernštejn, Bohunka z P.



i toubrai n
Devohostice

I >oiiIm-;i\.i. « ikov, Kost
1 toubrava, 1 hibrava, místo

Doubravice,
\ ic na I

)

Doubravice nad Svitavou (Doubravice, I >u

Blansko, mst
[64.

/,;„, Doubra\ i< e), rod mezi

pi ijatý : 4.

Koberského z Dra

han • beicích: 288, 289 Burjan

D., [syn Šiml. 1 2. ( >sovského

u [
[ana 2.], Jaroslava [a Karla],

I ichtmburka: 348, 358, 376, 383,

;Ni. 302. 394 Ester I Estera) z I >.,

D dcera [Jana 2. .1 1 Lidmil) z Kyjo

manž. Zdeka Lva z Rožmitála: ,^5. 4°i,

413. - Hynek (Hynko) /. I>., /. I', a z Osového,

-\ii [Smila [.] a Anežk) : 19, 20, 25, 31, 43, 5-'.

_ 1. Jan I ) . bratr Jimrama [a Jindicha |,

strýc Zygmund . I ' 3 1 2. Jan z D., Osov-

D., Osovský /. I>. na Hrutovicích, [bratr

Burjana, Jaroslava .1 Karla], strýc Václava,

manž. Lidmila /. Kyjovic 129, [62, 177. [79,

[87, 204, 243, 255, 265, 271, 277. 288, 290, 334.

Jaroslav z /'.. z D. na Okarci (Vokarci),

z I ». na Váli, Osovský z I>.. Osovský /. D. na

Okarci. / D. na íanech, bratr Burjama, [Jana

2. a Karla |. man/. Mandalena z Mírová: 243,

. .v\ 3!0, 3", 3'"- 323, 324, 327 329,

332, 333, 337 339, 34i, 347, 35°, 354. 35.8, .V".

363, 367, 375. 376. 1. Jimram / D. (Gimram,
Gimramus de Dubrawicza), bratr Jana 1. [a

|indicha], strýc Zygmund z D.: 3, [3, 25, 34.

2. Jmiram Osovský z 1).. hyn Jana 2.] a

Lidmily z Kyjovic: 335. Jindich z D.,

[bratr Jana 1. a Jimrama i.|: 23. - 1. /mfe

z D., z I), a z Osového, hyn Smila i.| a Anež-

ky: 19, 20 2. Jiík z 1)., strýc Václav: [29.

—

Johanka z 1).. manž. Zdeka z Lichtnburka:

358. /\'i;n7 Osovský z D. a na Váli, [bratr

Burjana, Jana 2. a Jaroslava]: 335, 337, 338.
- 1. Kateina z D. (této?), manž. Zykmunda

Valeckého z Mírová: 349. — 2. Kalením z I >.

(této?), manž. Jindicha Kralického z Kralic:

- /'(•/; ze Sovince na D.: [69, 181.

[1. Smil z D. a z Osového], manž. Anežka
[z Kižanova]: [9, 20. — 2. .Š';»i7 z I)., z D. na

Oso; /v z 1)., Osovský z D. na Váli,
syn Hynka, strýc Václava: [29, [68, 170. 177,

179, t8i, 183, [89, 208, 214, 218, 221,265,270,

271, 288, 289. — Václav / i'., z I), a z Oso
vého, syn [Smila 1. a| Anežky, strýcové Jan 2..

Jiík 2.. Smil 2., Zbenek: [9, 52, 129, 141. —
Zbenek / D., strýc Václava: [29. — Zikmund

;ismundus de Dubrawicza, Sigmund, Zig-
mund. Zygmundj z I)., z I), a na Osovém,

,
Osovský z I).. / 1 ). a z Hrutovic,

syn [Smila 1. a] Anežky: 13, [9, 20. 25, 34
• 62, 64, 71, 7N, 85, 90, 91, 98.

IOI, 102, 104. [06-II4, II'), [20, 125, I2Ó.

Doubravka, v Cechách, á-t msta Plzn: Jan
z D. a z Hradišt, z 1 >. .1 z Hradišt, na Blan-

na Blanšt, doktor: 1S7, 247, 250. 251,

284, 310, J33 (str. 310, . 1141.

[Joupov (DÚ] >v), v (''echách, O. Kada a«

[Doupovec z D.], [otec Mikuláš], brati Pel

354 Jindich Doupovec z D, (Doupovec, J.

Doupovec) 369, 389, Mikuláš Doupovei

z l>., z I). na Bohdalicích, man/. Gryzelda

z I loiic, [sj nové Jan. Pti
I 203, 209, .'i 1. 218,

221. Petr Doupovec / !>., [otec Mikuláš],

bratr Jan: 354, Vilém Valecský / I' 71).

Doupovec, Dupovec; Jan, \. Studn istá,

Doupov Jindich, v. Studné istá, hoiipov

Mikuláš, \ . 1 >> >upo\ .
/'./;. \ I )onpo\

.

Dózický (podle Dožic, v echách, o. Blatná):

Jan, \ . Ri izse 2.

Drahanovice, o, Olomouc: .luna [z D.], sestra

Elškj a Jana 288. Holiu.se Koberský / D.

[38. Porota z D., man/. [Ondeje Z Ueži
i.| a potom Petra z Kyjovic: 15, 20, 37, 1.;

lilškti z D., manž. Jana Jankovského z Vlašim,
sestra \.nny a Jana 288. Jan Koberský
~ li.

, z Dr, a na Bedrovicích, z I), na Kobei
cích, sestry Anna a Klška, manž. Anna z Dou-
bravice, nejmenovaná macocha, pachole Jiík,

služebníci Havel a Chochol: 236, 287, 288, j^).

yjartin z I >. a z Kobeic, Koberský z I ).,

syn Mikuláše 1. a Elšky z Meli, bratr Miku-
láše 2. a Znaly: 31, 50, [29, [30, [33, [36, I \2

145, 14S, 153, 15(1, 157. 1 ho. 1. Vlikuláš / I).

a / Kobeic, manž. Elška z Melu. synové
Martin, Mikuláš 2., Znata: 31. 2. Mikuláš

[z D. a z Kobeic], syn Mikuláše 1. a Elšk}

z Meli: 31, 50. Znata z 1). [a / Kobeic],
Koberský z 1).. syn Mikuláše 1. a Elšky

Meli: 31. 141. [68, 170. 177.

Drahonín, o. Tišnov, ves: 35, 36, 112.

Martin Šnek / 1). i\ originálu omylem
z Drahonin) : 112.

Drásov. o. Tišnov, ves: 200, 272, 307, 387.
Drayczehen, hora (vininá), v. Miroslav, Václa

VI >Y

.

Dražvky (Dražuovky), o. Zdánice, msteko:
135. [83, [98, 247. 361, 434 (str. 361).

I [1 ira Strážná: 361, 385.
Mikuláš Kropác / Nevdomí a na D.: 135.

Dreiczelien. Dreyczehen, hora (vininá), v.

Miroslav, Václavov.
Drnholec (Dirnholc), o. Mikulov: 245. 2^7.

Drnovice. o. Kunštát: Anežka z l>., dcera Cti-

bora, manž. Jošta Višovského /. Petrovce:

-35- — Bedich z I).: 50, 51. — Bernart |z D.],

[syn Bohuše [.], bratr Jana a Bohuše 2.: 355.
- 1. Bohuše z I)., z I), a na Rájci, [syn

Bedicha, bratr Ctibora]: 07, [63, 170, 177,

203. — 2. Bohuše, [syn Bohuše i.|, bratr Ber-
narta a |ana: 355. — Ctibor, Stibór z 1).. z I).

a na I).. I 'moský, [syn Bedicha, bratr

Bohuše [.]: [68, 295, 298. — Jan z D., Drnov
ský z I). a na Rejci, [syn Bohuše [.], bratr

Bernarta a Bohuše 2.: 355, 421.

Drnovsky: Ctibor, v. Drnovice.
- Jan, v. Drnovice, Rájec.

Držkiajovice (Drškravice, Držkravicei. za-

nikli'' n eských Kídlovic, o. Jaroslavice, pustá

ves: [28, 1 No.

Držkovice (Statndorf), zaniklé n Malešovic, o.

Pohoelice, ves: 224.

Devohostice. o. Bystice pod Hostýnem: 321 >,

32"'

Bernart (Bernhart) / Zerotína na I).. Ber-
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mirt -t. /. Zerotína na L)., bratr Vilíma, man/.
Margeta /. Bakovic: 171, 277, 305, 326, 327,

338, 347, 350. — Jakub /. Zerotína a z D.: 155.

— 1'ilím z Zerotína na D., bratr Hernarta:

3,°5> 393-
Dímal (Jaroslav), archivá msta Brna: 118.

Duh. píjmení, poddaný, v. Bezník.
Duha. v echách: Jan /. D., /. Berka z D., z 1).

a na Šternberce, J. Berka z D. a z Lipého: -'4,

31. 36. 5°- 5'. 53.60, 64, 65 a 4J-'. 69, 71. 77- 82,

83, 85, 90, toi, — Ladislav (Ladslav) Berka zD.
a z Lipého, na Šternberce, [syn Václava r.j: 1S7.

209. — Mandalena z D. a z Lipého, syn Krys
tof z Boskovic: [96. — 1. Václav Berka z D.,

I

otec Ladslava]: uo. 130. [33, 130. 142, '45,

14S. 153, 150. 2. Václav Berka z D. na

Šternberce, z 1)., z Lipého a na temlierce,

nejvyšší -udí markr. mor., [syn Ladslava]: 329,

336-338, 347. 355, 358 360, 363, 367, 37'. 373,

376, 383, 386, 389, 393, 397, 398, 40-'. 408. 4'i-

412.

Dubany. o. Prostjov: 332.— Margeta z D. (tchto neb.) v echách I,

man/.. Tristrama Hostákovského z Arklebic,

synové Ctibor, Jan, Karel. Voldich, brati

Hostákovšti z Arklebic: 406.

Dubnnský (podle Duban, o. Litovel): Al-

brecht, v. Svéslav, Zdenín. Jan, v. Habro-
vany, Zdenín. — Vilím, v. Habrovany, Zdenín.

Dubec, zanikly u Cidliny, <>. Mor. Budjovice,
pustá ve-, pusty dvr I).: 104, 306.— Valentin a Vondej, brati Dubetšti: 306.

Dubenky Panské, o. Tel: Václav z Nevcehle a

z I).: o (místo ,.z Hubnek" ti .,/ Dubenek").
Dubetští: Valentin a Vondej, brati /'., v.

Dubec.
Dubí. hrad u Tasova, o. Vel. Meziíí, pusty

hrad: 356.

Dubiíansky <p<>dle Duban, neureno, kterých):

Hynek, v. Bacíce, Oechové (neureno), Ra-

dostice. — Jan. Jiík [D.], Petr st., Petr, Trys-
tram, Tyburcí, v. Baice.

1. Dubany, o. Hodonín, ves: 38, 39.
2. Dubany Dolní. o. Mor Krumlov: 84, 231,

-'5'. 333, 37L 39'.

Duhovec, rybník, v. Okarec.
Dúbrava. les, v. Doubrava 1.

Dúbrava, potok, v. Doubrava 2.

Dúbravka. nivka, v. Ratibonce.
1 ) u b r a v 1 c e. v. Doubravice 2.

Dúbravky (páni D.l. v. Doubravice _>.

D u li r a w 1 c z a, v. Doubravice _•.

Dukovany (Dokovaný), o Hrotovice, véska,
ve ^ ; 3 1

, 3-. 241.— Dokovanský, Dokovský rybník: 241, 533,
371.391.

1. Dunajovice Dolní (Dunajovice). o. Mikulov.
ves: 266, 267.

_'. Dunajovice Horní (Dunajovice), o. Znojmo,
ves, tvrz: [6, 111), 1S7, 314. 330. 370.

•:; rybník (rybník pod D.) : 110. 1S7.

- Les Nyklase limita |z Florstetu], Nykla-
sovský, prodaný Kevlovi: 10.

- Fridrych (Frydrych) z Náchoda na D.,

Beznický z Náchoda na D., [syn Jindicha]:
1^7. 17-. 171. 17'\ 387, 389, 393, 397,
408, 414. 418, 425, 4_>8. — Jindich Beznický

z Náchoda na D., [otec Fridricha]: _•_•;, 232,
-'41. _>43, 2^2, 255, 265, 271, 277, 278,' 281]

.285, 288, JOO. 297, 308, 310. 311, 316, T,21„

3- l
>. 333. 336-339, 342, 347. 35". V

D úpo v. v. I >oupi >v.

D u ]> o \ ec, \ . I ioupovec.

D ú s o v, v. Kdouso\

.

1. Dvorce, zaniklé u Kotvrdovic, o. Bl

pustá ves: o. 35, 51.

_>. Dvorce, zaniklá tvrz u Heršpic 2., pustá tvrz.

tvrzišt: 86, 89, 211.

3. Dvorce Horní (Dvorce), o. Tel, ve-: 330.— Jindich Radkovec z Mirovic a na I).: 426.
Dvorský Frant.: 3, 153, 434 (str. 3001.

1. Dvoák Jan. \. Popvk) 1.

2 Dvoák Jiík, poddaný, v. filmoví.

3. Dvoí-ák Matj (místo toho ti „Matj, dvo-
ák"), v. Lhotice ->.

4. Dvoák i Rudolf 1 : 3.

Dvorská, píjmení: Lucie (Lucii poddaná v
Troubsko.

I > y á k o v 1 c e. v. Dyjákovice.
I ) \ á k o v i c e H o r n í, v. 1 )yják< >vik\

.

Dyjákovice (Dyákovice), o. [aroslavice, ks
4i. 43. -'41-

— Mlýn Rorlwf (Rorhoff), potí Dyákovicemi
na ece Dyji: 241.

Dyjákoviky (Dyákovice Horní. Horní D
vice. Horní Dyákovice), o. Znojmu, ves

289, J07, 298.
'

Dyje. eka 154. 100. 170. -'41. 245, 256, 267,

339, 404.

Džbánice (bánice, Dbánice), o. Mor. Krum-
lov, ve-: SS, 402, 4_'0, 427.

ánické hory (vinin), bánická hora
(vininá) : 88, i_m, 159.— Windholcz, Winholcz, pustý vinohrad ve

džbánických horách: i_>i. [50.

E.

Eberh a r c, E b e r h a r c z. K b r h a r c z. v.

Hybrálec. jinoši \ -

Eberhartl, Ebrhartl. píjmení: Hanuš li., v. Jih
láva (mšané). — Jan li., v. Jihlava (mša-
né). — Ludvík li., v. Znojmo (me
Matíiš /lij, eho li., Sepán E., Valentin E.,

v. Jihlava (mšané).
Eder, píjmení: Šimon li., v. Štiavnica Banská.
Edlmaii. píjmení: Jiík li.: 415. — Václav li.,

v. Olomouc (mšani
Eggenburk (Egemburg), v Dolních Rakousích,

o. Horn : 82.

Eitzing (Eycing, Eycink, Eyczing, Eyczink),

v Horních Rakousích, kraj Ried ím [nnkreis:

Hracím (Erazym) z E., bratr Kryštofa, I

cha, Osvalda: 289. — Jiík z E. a z Hankštor-
a: 33. — Kryštof (Kryštof) z E.. bratr Erazi-

ma, Oldicha, Osvalda: 289. Michal z V...

Eyczingar, Eynczingar: 77. 78, 150. — Old-
ich (Voldich) z E. a na Reci, rada Marije,

uherské a eské králové, bratr Erazima, Kryš-
tofa, Osvalda: 226, -'-7. 289. — Osvald (Oz-
vald) / E., bratr Erazima, Kryštofa, Oldicha:
289. - Štpán (Štefan. Štephan) z E. : 14.
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Golejovský

i-
j vani c e, \ l 1 anice

j v .1 11 o v 1 c e, v. Ivanovia

E j \ .1 u. \ Ivan,

i uk.i. Mstnic, v. Mstmce. b.

Pustim.
1 pice

x
'

!
"" N

rkl. píjI rkl. píjmení: H Brno (mšl

mrk, v. Hrádek 1.

E r š p i c e, v. H
E r t i šo v i ce, v. Rtišcn ice.

1 nfemie, ra, v. Brno (klášter dominikánek

u >v. Anny).
n e , v. Vane.
nice, v. Ivanice.

no\ ice, v. 1 vinu 'vi 1.

\ .1 . v. Ivan.

2. E \ a . v. Vane.
E v, 1 h a 1 c, E \\ r li a r e /. v. 1 lybrálec, Mezi-

1 n g, E y c z i n k, E \ c z i ng a r, E 3 n

cz i ng a r, v. Eitzing.

Eyznoi (Ayznov), neuren: Dorota /. I*'.. (A.),

man/ Zygmunda Nekše z Landeka: [88, 197,

F.

Fajtl. píjmení, poddaný, v. Pravice.

F alke n a w, v. Falknov.

Falknov (Falkenaw, Falkov, Folknov), o. Jih-

lava, ves pustá ves: 9. 31, 44. 7 1
,
216.

Faltín. píjmení, poddaný, v. Damnice.

Fe.jrar. píjmení: Václav /'., v. Malíko\ Ka-

menný.
Felicitas (Anna a jinak Felicitas), prevora, v.

Brno (klášter augustiniánek, herburský).

1 Ferdinand (Ferdynand, Ferdinandus, Ferdy-

nandus), ímský císa, ímský král, uherský,

eský, dalmatský. charvatský král, infant ve

Španlsku, arcikníže rakouské, markrabí mo-

ravský, lucemburské a slezské kníže, markrabí

lužický: 194 (také: kníže v Burgundí), 216,

217. 223-230, 233, 242, 245-249, 251, 252-255,

257-261, 266, 267, 269-271, 277, . 32, r. 6 (?),

279, 281-283, 285, 287, 288, 290, 292-298, 303-

305, 320-322, 326, 327, 330-332, 334, 335, 340,

34i, 350-353, 362, 363, 307, 368, 373, 375, 377

(nejm.), 384 (nejm.), 390, 391, 395-400, 405

jm.), 408-410, 416, 418-421, 423, 426, 427,

42S, 434 (str. 334, str. 377, . 27 a 384, 2. 2).

2. Ferdimuid (Ferdynand), kníže, arcikníže ra-

n Ferdinanda 1.: ^7^,.

Fflug, píjmení: Joannes F., v. Rabštejn 3.

: e ndor í, v. Pfaí fendorf

.

Fiásek, píjmení: Ondej F., v. epí 2, Oleš-

nika.
Filip, poddaný, v. Damnice.

[Filipec], píjmení: Jan [F.], biskup, v. Olo-

mouc [tu však jen správce], Varadín Velký.

Flaška, píjmení: Vank F.: $2.1.

Florstet. Florštet, neureno (rod z Rakous):

Jiík z F., /. Hunth z F. a z Plave: 73, 96, 98.

Florštet. píjmení: Jiík Florštet, komendor v Sta-

rém Brn zákona sv. Jana: 159.

Folkno v, \ . Falknov,

Frajštajn, Frajnštajn, v. Frejštejn,

I rank. jm, 11111. . v. /.horce 2.

František, opat, \ . Velehrad.

Frejštejn (Frajštajn, Frajnštajn), o. Vranov,

ves, msteko, hrad /boený, pustý zámek: 54,

1
1

4. V. také 1 .eubing.

Fricek, píjmení ' iktoryn l . v, Waycznsdorf.

Fridrich, císa (Fridrich 111. i: 5.

Friduš, píjmení: Augustin /•'.. v. Jihlav. 1 (mš
ane).

Frognar, píjmení, poddaný, v. Pravice.

Frysava (Fryšbv), o. Jaroslavice, msteko, ves,

tvrz: 97, 257. 25S, 282, 283, 404.

— Jan Ovnar z Radotic na Fryšav, matka

Margeta z Kvníperku: jj^, jj><. Ovnarové
258.

'

F r \ so v. v. I'"r\

Fugger (Fukar), Fuggerová (Fukarová), pí-
jmení: .Antonín F., Regina I'"., v. Kirchberg,

I ^tovice, Weissenhorn.

Fuchsleyth, Fuxlait, Fuxlayt, hora (vininá), v.

Nmiky 1.

Fukar, Fukarová, píjmení, v. Fugger,

Fuggerová.
Fulnek: Ihilear (= Baltazar) Švajnyc z Pilms-

torfu a na !•'.: 418, 425, 428. — Jan z Žcrotína

na F., z Zerotína a z F., Jan st. z /terotína a

z I
7

- : 31, 53, 54, 55, 57, 61, 64. — Petr z Žcrotína

a / ]'.. [syn Jana]: 139.

Kiilštejn (Fulštajn), o. Osoblaha: Elška /. F.,

man/. Bernarta z Zerotína a pak Zdeka
Bítovského z Lichtnburka: 336, 36S, 385.

F iisilnri ( Fuszdorf), v. Rantíov.
F u x 1 a 1 t, F u x 1 a y t, v. Fuchsleyth.

G.

Gajzlar, hora vinná, v. Bojanovice 4.

Galner (= Goldner), hora vinná, v. Bojanovice 4.

Gazperk. rybníek, v. Pole 2.

Gbelsko, Kbelsko, v bývalém Pruském Dolním
Slezsku, nyní Gebelzig, vládní okres Lehnice,

kraj Rothenburg: Anna z G., K., manž. Onše
Gedeona z Volešniky: 336. — Hanuš, Hanuš
z G., z K.: 179, 218, 226.

—

Jan Gbelský z G. : 424.

Gbelský. píjmení: Jan (7., v. Gbelsko.

Gedeon, jm. muž., v. Kotvrdovice, Olešnika 1.

Genissov, v. Jenišov.

Georgius, jm. muž., v. Jií král.

G e r š p i c e, v. Heršpice I., 2.

Geyzlar, hora vinná, v. Bojanovice 4.

Gnast, zaniklá ves mezi Dyjákovikami a Culí,

o. Znojmo, pustá ves: 156, 338.

Gogolín, v bývalém Pruském Horním Slezsku,

vládní okres Opolí, kraj V. Stelíce: Jan z G., /.

Kolene [Kolenec] z G., [bratr Jiíka], manž.

Dorota z ervené Vody a na Lochmperku: 98,

II3 . _ Jiík Kolene [Kolenec] z G., [bratr

Jana]: 127, 128.

Go j í n, v. Kojiín.

Goldner, hora vinná, v. Bojanovice 4.

Golejovský (podle Golejówa v bývalém Pruskem

Horním Slezsku, severn od Rybníku) :
Jan G.,

v. Oupolno.
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Gotfridovice, Gotvrdovice, v. Ko-
tvrdovice.

v Graitiech, v Graytích. vinohrad, v. Miroslav
Gredlar, píjmení: Partl G., v. Jihlava ( mšané i.

Grefta, vinohrad, v. Nosislav.

Grep, v. Krajk.
Grilwk-z, v. Brno, Kídlovská ulice.

Groffndorf, v. H rabtice.

Gronvicz (lze také ísti Gronvirz), v.

Krumví.
Grunty, louka, v. Otradice.
Gryzogonus (= Chrysogonus), v. Brindisi.

G u š t n i c e, v. Huštnice.

H.

Habrovany, o. Slavkov: hrad, ves: 25, 138, 144.
- Jan ze Zdenína na H., bratr Vilíma: 218,
-75, 288. — Vilím Dubanský ze Zdenína na
H., sudí práva menšího kraje brnnského,
bratr Jana: 338, 371, 397, 400, 402, 408, 414, 418.

Habí (Habie), o. Bystice nad Pernšt.: 12, 52
11, 141, 155-

— Anna, manž. Matúše z H.: 141, 155. —
Bta z H.: 12. — Filip (Philip) z H., bratr
Matje a Urbana: 110, 155. — r. Jakub z H.,
bratr Staníka z H.: 17. — 2. Jakub Pivec z H.,'

z H. a v Rojetín: 85, 100. — 1. Jan z H.,'

bratr Matúše a Mikuláše: 141. — 2. Jan Kozel
z H.: 12. — 3. Jan Sklená z H.: 12. — Jiík
z H.: no. — Matj z H., bratr Filipa a Ur-
bana: 155. — Matš z H., bratr Jana 1. a

Mikuláše, manž. Anna: 141, 155. — Mikuláš
v H., z H., bratr Jana I. a Matúše: 12, 141. —
Staník z H., bratr Jakuba 1.: 17. -- Urban
z H., bratr Filipa a Matje: 110. — Václav

Sklená z H.: 52.

Habina, Habiny, les, v. Boov.
Hadburg, píjmení (podle zaniklé osady Hadr-

burgu, v echách, nedaleko Nmeckého Bro-

du) : Václav H., v. Soboice.
Hamburk, v Dolních Rakousích: 35.

Hainrichšpan, píjmení, v. Brno (mšané).
Háj, zaniklý, neuren (nkde u Koryan?): Jo-

hanka z H., manž. Závise z Víková: 328.

Hájava (= snad Haide u Vlasatic), tra nebo
pastvina?: 276. V. Kounice Dolní, Vlasatice.

Hakl, píjmení: Haklova cesta, v. Bohdanice.
Hákovice, lesní tra, v. Horákov.
Halama, píjmení: Havel H., poddaný, v. Bude

1, Vesce 1.

Hama kov. v. Hamlíkov.
Hamerský rybník, v. Hamry.
Hamkovský, Hankovský dvr, v. Rácovice.

Hamlíkov (Hamakov), zaniklý u Podomí, o.

Blansko, pustá ves: 136, 349.
Hampýs, louka. v. Kleany.
H a m r i c h š p a n, v. Hainrichšpan.
Hamry, zaniklé u Hodic, o. Teš, pustý rybník

Hamerský: 172.

Hanek, jm. muž., v. Rácovice.

Haníkovský, Hankovský, dvr, v. Rácovice.

H a n k š t o r f, v. Haugsdorf.
Hanušovská niva, v. Bezí 1.

Hapl, píjmení: Pavel H., poddaný, v. Vrbice 1.

Hardek, v Dolních Rakousích, o. Ret/: Volf
Dytrych (Jetich), hrab z ]f., z II. etc., z II.

etc. na Letovicích, z H. a z Kladska etc, na
Letovicích, z H., z Kladska a v Mochl
z H. a v Mochlandu, na Letovicích, z H.,
z Kladska a v Mochlandu, nejvyšší ddiný
šenk v Rakousích a truksas v Štyrsku, na I ,e

tovicích, manž. Regina, dcera Antonína Fuka
ra z Kyrchšperku a Waysmhoren, ujcové [ií
Volf Krají z Krajku a na Liov, Albrecht
Krají z Krajku a na Daicích: 389, 393, 408,
414. 419-421, 427.

Harlík, rybník, v. Nmíce 13.

z H a r r 11, v. z Horu.
Hartinkov (llartunkov), o. Jevíko: Havel

[z H.J, kanovník kostela Olomouckého, podací
pán fary bílovské (Bílovice Velké), bratr Ma-
tyáše: 326, 327. — Matiáš, Matyáš z H., z H.
na echách, místodržící nejvyššího písaství
markr. mor., nejvyšší místopísa markr. mor.,
bratr Havla: 293, 296, 308, 309, 311, 315, 316,'

323, 324, 326, 328, 329, 332, 335, 336, 338, 347.
35o. 354- 358, 360, 363, 367, 372, 7,72,, 376, 383,
386, 389, 393, 397, 402, 408, 412-414- 4i8, 425,
427, 428.

Hartunko v, v. Hartinkov.
Harvíkovice. o. Námš nad Oslavou, ves: 10,

52, 243, 265, 270. 374-377-— Vachek, Vašek, poddaný, k hradu znojem-
skému píslušející: 265, 270. V. také Znojmo.— Ctibor Dbeík z H. a z Mistína: 27. —
Jilvín z H.: 52.

Haugsdorf (Haukštorf, tak ti místo Hank-
štorf), v Dolních Rakousích, kraj Holla-
brunn: Jiík z Eyczinku a z H.: 33.

Haugvic, Húgvic, (z Haugvic, v Lužici nebo
v Míšnij, píjmení: Hanuš H., v. Biskupice 2.— Václav H ., v. Biskupice 2, Bouzov.

Havel, rychtá, poddaný, v. Popvky 1. — Ha-
vel, rychtá, poddaný, v. Troubsko.

Havér, píjmení, v. Vážany 1.

Hází (nebo Hazl), píjmení: H., Jan H., v. Sa-
dy 2. (díve Ves Nová), Slavtín. — Václav
H., v. Sady 2. — l 'olf, Volfgang H., v. Sady 2.

H e f 1 í n, v. Hevlín.
Hejda, píjmení, v. Olešná 4.

Helfštejn (Helfenštajn, Helfnštajn, Helíen-
štejn), [hrad], o. Lipník: Jan z Pernštejna na
H., hejtman markr. mor. [syn Viléma], bratr

Vojtcha a Bohunky z Pernštajna a na Sádku,
ujec Jana z Lipého na Krumlov, otec Kate-
iny ml. z Pernštajna a Jaroslava: 178, 181,

182, 193, 214, 216-218, 227, 229, 231, 232. 241,

244, 250, 256, 257, 271, 272, 275, 278. 282, 294,

306, 309, 317, 319, 320. 331. 112, 337 (nejm.),

342. — Jaroslav z Pernštajna na H.. syn Jana:

22,7- — Vilém z Pernštejna na H., nejvyšší

hofmistr král. eského, bratr Vratislava

z Pernštajnu, nejvyššího komorníka desk a

práva zemského v Brn, otec Jana a Vojtcha:

33- 35. 36>
4i, 44, 45- 83, 108, 130, 131, 132,

I37-I4I. 148, 149. 154. 104, 167.

Helt, Helih, píjmení: Zikmund H., v. Kement.
Herálec, o. Nové Msto, ves: 92.

1. Heraltice (Heralticz), o. Tebí, ves, ms-
teko: 47, 48. 119.— Jan z H.: 64, 126, 133.
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n.. iii.

Heraltice Velké
11.11

odtud.)
ilobn) Heral

Herburgas, Herburgis, Un tak

niánek, herbursk} I.

Herink, Herynk, imeni: Bohuše H., v. Sloup-

fiík II., v. Ko

bylnice Sloupno. Milota II.. \. Pontovice,

/.. v. Pontovice, Sloupno.

Hernsdori (Hermrstorf, Hermstorf) \ bývalém

>ku, vlád. okres Lehniee. kraj Lu

:, (tak ti místo Unr) : 272, 305

M.-iolt (Heruolt), píjmení: Jan Heruolt, v. He

Heroltice (Herultice), o. rišnov, ves, tvrz: 23,

,241. .

II., man/.. Anna /. \ ojislavic, [synové

|an. Mikuláš]: 13, 17. 23, "> Alžbta

[z ll.|. dcera lana Heruolta: 354. Jan z 11..

./. //.ti///. Heruolt z H
. I

Heruolt z H. na

Budkovicích, sudí práva menšího zemského

Brn), [otec Vleš], dti Alžbta, Jozue,

Kryštof Lidmi M inna, Petr: 141, 223,

234, 265, jS7 . 323, 324, 338, 354. '' ««,syn

Heruolta: 354- Kryštof, syn Jana He-

ruolta: 354. — Lidmila, dcera Jana Heruolta:

$54. - Marianna, dcera lana Heruolta: 354.

1 Mikuláš 1 1 entit z 11.. [otec Aleš]: 241. -

/Vír. syn Jana 1 lení. .Ha 35 |.

Herricbšponová, píjmení: Regina II., v. Brno

(mšané).
i. Heršpice (Geršpice, Jeršpice), asi o. Brno

okolí, neureni., zda Dolní nebo Horní: Elška

z J.,
II.. matka Kateina z Mime: 22, 51.

Jan z G.: 21.

Heršpice (Eršpice, Geršpice), o. Slavkov, ves

:

8< 1. _'ii.

1 1 e r t v í k o v i C e. \ . 1 lartvik. i\ ice.

Herultice. v. Heroltice.

Herultovice, v. Hrutovice.

Her v n k. v. Herink.

Hemane, o. Daice: 158.

1. Hemanice, ... Hrotovice, véska, vesnice, ves:

3 1
, 32,

24i-

2. Hemanice (Hemanice), splynul) - Mor.

Budjovicemi; ves: 94. 171, -74. 3-7-

Poddaní: Bartošek, ernoch: 274.

3. Hemanice, v. Hemanice Dolní.

4. Hemanice. v. Hemanov 1.

5. Hemanice Dolní 1 Hemanice. Jemanice),
... Vel. Meziíí, ves: n. 125, 14.1. 268 (nebo

Hemanice Horní?), t,jj.

- Martin, syn Mív Omastv: 149. — 1. Jan
z I., bratr Vávry: 11. — 2. Jan, sestenec Vác-

la: 149. — Míca Omasta |ze Zhoe =
/.ho 4.], otec Martina: 140. Václav Orel a

jeho sestenec Jan: 149. — Vávra z J., bratr

1 1.

Hemanice Horní (Hemanice Horní, Jema-
nice). ... Vel. Meziíí, ves, ve-- špitálská (špi-

tál ve Vel. Meziíc Hemanice
;,7-\ 410. 417.

1. Hemanov (Hemanice), o. Velká Bíteš, ves:

23.

Hemanov, les, Heman les, v, Lovice

Hevlín (Heffíín), o. Jaroslavice, ves: [89 (míst.

,.l íeflín" ti 1 1 it 1 1 in l, i" 1

Hirscbspiel (Hyrzspihl), zaniklá tvrz u Stoná

i. iva, ... Jihla\ ... pustá t\ rz: 216.

H i š pan í, H i spaný, v. Španlsko.

Hladký, píjmení (erbovní rodina z Velké Bite

Jan II.. bratr Matje 20 Matj ///./.

bratr lana 1 snad Mát] Malík z Bobrové,

\ . Bobrová 1.)

Hlavatce, \ Cechách, o. Sobsla> Ctiboi />

. z II., strýc Jana [.: 216. 1. Jan Roubík z II..

strýi Ctiboi 116 2. Jan
\
Roubík z 1 1.

i

syn Mikuláše [Roubíka z ll.| a Zofkj z Pros

tb e, .1. ei 5
[eticha z Prostiboe, bratr

Petra: 215. Mikuláš [Roubík z H.], M.

Roubík [z II. I. M. Rúbík z II.. manž. Zofka

Pi tb íe, t< hán Jeti ich z Pr. istiboe, S)
-

é Jan 2. a Petr: 71. 215, 216, Petr [R.

z 1 1. 1. syn Mikuláše: 215.

Hlavatice, .Kur, Hlavatice, zaniklá ves, mezi

Šumicemi 1.. Kubšicemi, Olbramovicemi a

Lidmicemi, ves: 67, 86, 224, 257.

Hlína. ... Ivanice, ves: 266, ,' 1

Hlinka, zaniklá u Hvozdce, o.Tišnov, pustá ves:

208, 271, 306, ,V<7-

Hlinné, ... Zdar: Kateina z II., man/. Zygmun-
.1 z Mánova: 38, 59, 60.

II lochkovan y, v. Lukovany.
Hložec, les, v. Jedovnice.

Hložek, píjmení: Jiík II., manž. Dorota, dcera

Václa\ a z Slavík, .víc: [96.

1. lllultoká (Teunpoch, Theumpoch), ... Jemni-

ce, ves: 414.

j. 11 1 u li .
' k á. v. I [luboké 3.

3. 11 1 u li . 1 k á. v. Hluboké 4.

1. Hluboké, ... Kunštát, ves: 6.

2. Hluboké. ... Námš nad Oslavou, ves: 8, 107.

133-

3. Hluboké (Hluboká), ... Tišnov, ves: 21, 208.

Toto nebo Hluboké 4.: 272, 307. 387.

4. Hluboké (Hluboká), ... Velká Bíteš, ves: 100.

[90. Toto íieln. Hluboké 3.: 272, 307. 387.

Hluboký, rybníek, v. Silvky.
Hluk, o. Uherský Ostroh: Jan z Kunovic a na

II.. švagr Sazimy Zajímae z Kunstátu a na

Jevišovicích : 429.

Hnanice (Knadesdorf), o. Znojmo, ves: 131.

Hobrkové. lesní tra. v. Horákov.
Hobzí Staré (Hobzí), o. Slavonice: Jan Zahrá-

decký z Zahrádek na H., J. z Zahrádek na II

-'94. -,( )7. 308, 310, 311, 316, 317, 323, 328, 329.

330. . Mikuláš z Zahrádek a na H.: 104.

Hodjice (Hodtice), o. Slavkov, ves: 89. jrr.

310.

Hodjov. v Cechách, o. Volyn: Arkleb Hod-
jovský z II.. manž. Johanka z Vosean, Johan-
ka Hodjovská z Vosean: 349, 385, 386.

—

Bernart z H., syn Markéty z Kostník. sestry

Jana Štítenského z Kostník: 2\2, J13.

Hodjovský: Arkleb, v. Hodjov.
H od t i c e. v. Hodjice.
Hodíce. ... Teš, ve-, tvrz: 84, 85, 129, 158. 17-'.

173. 193, 265.
- - Kamenný rybník: 84. — Janovský rybník: 85.

- A.si nkde tu: Svrckovský rybníek (spíše

než u Cvrovic) a Vondrovský rybník: 17-'.
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— /Bohuše z H.j, otec Zigmunda: 129 (nejm.).

— Hynek, syn Víta, bratr Roziny: 265. Jan
Hodický z H.. manž. Anna z Podolí: 389
Jiík z H., bratr Václava 2. a Víta, manž. Mar
geta / Vosean;i29, 158. [72, 349. — Mareš
z H., l>ratr knze Václava:36, 39, 85.— Oldich
/.li.: 158. — Rosina, dcera Víta: 265. - 1.

Knz Václav z H., bratr Mareše, ^trýe Václav

2.: 84, 85, 432 (str. 85). — 2. Václav z II.,

bratr Jiíka, >trýc Václava 1. a Zigmunda: 84,

85, Ni). 158. — 3. Václav Hodický, V. Hodický
z H., z H. na Hrubicích, Hodický z II. na

I li istimi, na Miroslavi. na Oslovanech, nej-

vyšší hofrychtý markr. mor., rytí, komorník
práva menšího zemského v Brn, práva men-
šího kraje brnnského, práva menšího zemské-
ho v kraji brnnském, manž. Anna z Tolem-
berka, z Tolmberka: 226, 287, 311. 32$. 324,

333- 337-33')- ,17i. 391, 398-400,402,405, 4" 1

'.

408, 411, 413-415, 418. 422, 425, 426, 428, 429.— Vít z H., Hodický z H.. bratr Jiíka, manž.
Barbora z Tamíeldu, otec Hynka a Roziny:

'7-'. l 73< 2^>5- — Zigmund, Žygmund z H..

Hodicský z H., (syn Bohuše z H.), strýc Vác-
lav _'.: 81, 84. 85. 129. 432 (str. 85, . 2,7).

Hodický. Hodicský: Jan, Jiík, Oldich, v. Ho-
díce. — Václav, v. Hodice, Hrubšice, Miro-
slav. Oslavanw — Vít Zigmund, v. Hodice.

Hodkov. neuren, asi v Cechách, o. Dolní Králo-

vice nebo Sedlec?: Markéta z H., manž. Jana
z Skrben: 118 (místo „Markétu" ti ..Mar-

kétu"!.

Hodonice. o. Znojmo: 217.

1. Hodonín, zámek: 136, 137. 139, 140.

— Hodonská dúbrava, les: 136.

— Heralt z Kunstátu na H., Heralt Ku mi

z Kunstátu a na H.. manž. Mandalena z Lom-
nice, strýc Jan Kuna z Kunstátu na H.: 99.
101, 108, 136, 207. — Jan Kuna z Kunstátu na
H., Jan Kuna z Kunstátu Hodo>iský, >trýc He-
ralta Kuny z Kunstátu na H.: 36, 60, 64, 71,

136. — Pcrtolt, Pertuolt z Lipého na H.. nej-

vyšší maršálek král. es.: 336, 338, 347.
2. Hodonín, o. Kunštát, ves: 115. 154. 155, 173.

432 (str. 115. pozn. *) a
3
)).

Hodonská dúbrava, v. Hodonín 1.

Hodonský: Jan Kuna z Kunstátu, v. Hodonín 1.

Hodov. o. Vel. Meziíí, ves: 125, 220. 372.
Hofeice (tak ti místo Hoíéice). zaniklé, u
Okíšek. o. Tebí, ves. pustá ves; 47, 80. j^t,.

— Jan z H., syn [Jindicha] a Kateiny z Záru-
bic. bratr Petra: 156, 205. — Jindich z H..

1. manž. Kateina z Slúpna, 2. Kateina z Zá-
rubic: 47, 80, 120, 216. — Kateina, dcera
[Jindicha] a Kateiny z Zárubic: 156. — Petr
z H.. syn [Jindicha] a Kateiny z Zárubic.
bratr Jana: 205.

Hofkirehen (z Hokyrchu), v Horních Rakou-
sích, blíže neureno: Anna z H., manž. Václa-
va mladšího z" Lichtnburka : 323.

Honar, píjmení, v. Ofnar.
Hochberg (Huburk), v bývalém Pruském Dol-
ním Slezsku, vládní okres Lehnice. kraj Javo-
ry: Anna z H., manž. Jana Krajíe z Krajku:

333-.
Holasice, o. Tišnov, ves: 114.

Holeek, les, v. Šebkovice.

Holenice, zaniklé u Drnholce, o. Mikulov, pustý

dvr v II.: 37, 111. 112. 221.

Holešín, o. Blansko, ves: 295.
Holešov: 1. Albrecht st. z Šternberka, z Štern-

berka na H., Albrecht z Šternberka na II.,

[strýc Albrechta 2.]: 31, 83, 153. — 2. Albrecht
z Šternberka Holešovský, [strýc Albrecht i.l:

31. },2. -- Jan v. Šternlxrka na II.. !. ml.

/ Šternl>erka n;i H.. syn Albrechta I., [otec

Jindicha]: 218. 221, 271. 2jS, 2()^, 310.—
Jindich z Šternberka na II.. [syn Jana]: 408,

414. 418. 4-'5. 4-'8

Holešovský: Albrecht, v. Holešov, Šternberk.

Holomouc, h o 1 o m o u c k ý, v. Olomouc,
olomoucký.

Holoubek (Holúbek), hrad u Plešic, •<. Hrot,
vice: 12.

Holovousy (Holovúsy). v Cechách, neureno,
které, snad o. Hoice: Ofka z H.: 5. - Vikto-
ryn Bavor z H.: 13, 14.

Holštejn (Holštajn, Holštein), o. Blan>ko, hrad.

pustý hrad. pustý zámek, msteko, pusté ms-
teko: 136, 210, 27,2, 340.

Holub, píjmení: Jan II.. Jan 11. st.. v. Zho 6.— Jiík H ., v. Zho 4.

1. Holúbek, píjmení: Jan II.. v. Zho 6.

2. Hol ú b e k. v. Holoubek.
1. Holubice ij. i mn. .. Holubí Hora), zaniklé

u Budkova, o. Jemnice, pustá ves, pustotina:

1 01. 226, 307.
2. Holubice (Holobice), o. Slavkov, ves: 230,

247^249. 395.
Honbice, v Cechách, o. Chrudim: Matyáš Oe-

chovský z H.: 340.

H o n o v i c e, v. Uno vice.

1. Hora erná (erná Huora, Crná Hora), o.

Blansko: Albrecht 2. z Boskovic na C. H., er-
nohorský z Boskovic, ernohorský z Boskovic
na C. H., podkomoí markr. mor., nejvyšší

sudí markr. mor.: 393, 396, 402, 408, 414, 418,

422. 425. 427. — Annu ('eniohorská z Bosko-
vic, z B. a na Jevišovicích, manž. Sazemy Za-
jímae z Kunstátu a na Jevišovicích: 423. 424.

429. — Artleb ernohorský z Boskovic, nej-

vyšší komorník markr. mor.: 187. — Beneš
z Boskovic a z C. H., na C. H., rnohorský
z Boskovic, bratr Dobeše I.: 45. 64, 77. 83, 85,

88, 91, 101, 198 (nejm.). — Braxida ernohor-
ská z Boskovic: 407. 408. — 1. Dobeš z Bosko-
vic a z C. H.. bratr Beneše: 45, 53. — 2. Dobeš
z Boskovic a z C. H.. z Boskovic a z Crné Ho-
ry, z Boskovic a na C. 11., ernohorský z Bos
kovic a na Rosicích: 136, 164, 197, 228. — Jan
ernohorský: 197. 342 (pán ernohorský). —
Jan Jetich ernohorský z Boskovic, z Bosko-
vic na Ousov, Úsov, z Boskovic na Tebíi:
256, 2(r? , 27 1. 272. 350. 354. 358. 363, T,72. in.
375. '',.- : Sembera ernohorský z Boskovic:

384, S^-7- — Jaroslav z Boskovic na erné Ho-
e, z Boskovic a z Crné Hory, ernohorský
z Boskovic: 107. 204. 295. 310. 342 (pán erno-
horský). — Libuše ernohorská z Boskovic:

2^J. — Tas ernohorský z Boskovic, z Bosko-
vic na Nových Hradech: 278. 292. 342 (pán
ernohorský!. — Václav ernohorský z Bosko-
vic na Buovicích: 350, 358. 360.

2. Hora Holubí, v. Holubice 1.



Hora kamenu.

i

45^ Hrad Nový

j
Hora kamenná. t> li, o.

Mantín: K. II.. [manž. Ladislava
• Veitmile]: 121,

I

Hora Kraví, hr. ni u Kuroslep, o. Námé
mu, hrad, zámek, lir;ul pustý, hrad

[o, 69
5 Hora kutna (Horj Kul lách: Benei

jtmile, minemajstr na 1 1. K
Hora Obanská Obi inská Huora, M

ny
I,
hrad u Bysti 1 pod I fostj

nem O. H., nejv) šší písa desk a

práv markr. mor., desk markr. mor., nejvyšší

pisai 1 lli' »bias de Mi mte < igantis,

tabularum marchionatus Mora
supremus notarius tabularum march.

. 13, 21, 25, 31, 43, 53, 6o, 64, r

83, 85, 90, 91, 98, 432 [str. 65, . 233, pozn.')].

7. Hora ^ li. neurena (snad nkdejší tvrz a

dvr v echách, u Panošova Újezdu, o. Rakv
V. 1 1., ouednik na zámku

Mezeíí (Velkém): a.',}, 424. 426.

Horákov, o. Brno-venkov, ves, tvrz: 6, 28, [197,
. 23], [20S, . 12], 222, 335. 413, 424.

Lesy: Dlouhý žleb, Hrad, Velovice: 197;
tra lesu: Ouhory, Dlouhý žleb, Závitek (lesni

tra nebo závitek vody?, cesty?): 205; ti trat
lesu (les?) a hor: Bezový žleb, Hákovice,
Hobrkové (v orig. Hobrkove): 222.

jménem íka (potok, pítok Cézavy,
pítoku Svratky) 20-^, 222.

Hordar. píjmení: Franc //.. v. Puklice. — Volf-

kang II., v. Puklice.

Horeky: Jiík //., v. Horka 1.

1. Horka nad Moravou (Horka), o. Olomouc:
Jiík Horeky z H.: 304, 305. — Jan Hoecký,
syn Mikuláše: 345. — Mikuláš Hoecký, manž.
Anna z Lomnice, syn Jan: 345. (Pravdpodob-
n odtud, a pak bratr Jiíkv.)

2. Horka, v. Horky.
Hork á. v. Horky.

Horky (Horka, jedn. .), o. Mor. Budjovice,
ves, pustá ves: 13, 168.

- Margeta z Horké (tak ti místo Horké),
manž. Václava z Vohanic: 27. — Jan Raušar
z H., bratr Šastného: 13. — Sastný Raušar
z H., bratr Jana: 13.

Horní dvr, v. Raice, Tikovice.

Horní rybník arklebský, v. Archlebov, Bohu-
tice _'.

Horní Strana, v. Tasov.
Hornice, o. Mor. Budjovice, ves, pustá tvrz:

I4r>. 195.

— Filip z H.: 146. — Jan z H.: 47.
z Horu (Harru, Horru), neureno: Linhart

(Linhartek) z H.: 36-38, 106. — Margeta
z H., manž. Mikuláše z Kunigsperku, pak Ja-
na Kotúnského z Utšic a pak Jana Proka
Velikého z etn: 113, 167, 183.

Horrichšpan, píjmení, v. Brno (mšané).
Hory Kutn é, v. Hora 5.

Horeky: Jan,v. Horka I. — Mikuláš, v. Horka I.

Hoice Dolní (Hoice), v Cechách, o. Tábor:
Gryzelda z H., manž. Mikuláše Doupovcc
z Dounova: 221. — Hynek Hoický: 345. —
Jan z H., Hoický z H., manž. Ludmila z Ol-
bramic: [80, 2^2. — Mikuláš Hoický z H.:
347- — i '"' Hoický: 345.

Hoický: Jan, Mikuláš, Vilím, v. -Horv Dolní.
Hoovice (Hoov), \ echách: Beneš /li. 54,

36.

II o o v, v. I foo\ ice.

H osnov i ce, v. < >slnovice.

l loso\
1 1 [ossov), o. Jihlava, ves: 108.

- / 'ilérn z Hossova (tak ti místu I losová"): 8.

Hosiákov, o l h bi, ves: 37 1. 383.— Ctibor, Stibor / Arklebic a z 11.. bratran

Jana z Arklebic a z Mysliboic, man/cla Elšky
z Beznice: 6, 36.

Hostákovský: Ctibor (Stibor), Jan, Karel, Old
ich (Voldich), Trystram, v. Arklebice 1.

Hostradice, o. Mor. Krumlov, msteko: 7, n.
86, 235. 323, 328.— Hostradické pole, v. Miroslav.

Dum v II.. manství, na nm Hynek Jankov-
• Vlašim a na Slatin: 235. 323, Porota

ze Mštni: 323. Filip Jakub Purgštolar: 328.
1. Hostrádky Velké (Hostrádky, Hostirád-

kyi, u. Klobouky, ves, tvrz: [6, 113, 206, 379.
Licek z Lile a 11.. na H., manž. Anna

z Mrdic: 23. 58, 101. — Jan Mouínovský,Mú-
ínovský, z Mezilesic na H., bratr Jindicha:
247. 250. — Jindich Mouínovský, Múínov-
ský, z Mezilesic na 11., bratr Jana: 247, 250.

2. Hostrádky (nyní rlostrádky-Rešov), o.

Slavkov, ves: 397.

3. Hostrádky, o. Znojmo, pustá ves: 338.

H o s t š o v, v. Hostišov.
Hostice, zaniklé v okolí Rudlic, o. Znojmo, pustá

ves: 141, 358, 400.
— Dvr Hostický: 141.

Hostim, o. Mor. Budjovice, ves, tvrz, zámek:
16 (místo ..tvrz Hostinu" ti „tvrz Hostimi"; je

to ženský rod, ale na str. 413, . <)i vklad zám-
ku Hostimu), 95, 35S. 413.
- Václav Hodický z Hodic na H., nejvyšší

hofrichtý markr. mor., komorník práva men-
šího v kraji brnnském: 402, 408, 411, 414,

422, 426. — Albrecht Bítovský z Lichtnburka

na H., A. Bítovskej z Lichtnburka na H., Al-

brecht z Lichtmburka. z Lichtnburka na H.:

134, 162, 225, 2,^2, 241, 243, 255, 265, 288, 300.

— Zdenek Bítovský z Lichtnburka na H., [syn

Albrechta] : 353. 389. — Jiík Valeky z Míro-

vá na H.: 430.

Hostina tvrz, v. Hostim.
Hostirádky, v. Hostrádky 1

.

Hostišov (Hostšov), neuren, asi v Cechách,

u Budenína, o. Votice: Dorota z H., manž.

Václava z Vydi [Kostelního]: 26. — Pavel

z H., švagr Václava z Vydi [Kostelního]: 26.

H o š i c e, v. Hostice.

H o š o v, v. Hosov.
Houska, Húska, píjmení: Jan H ., v. Zahrádka

2. — Mikuláš II., v. Zahrádka 2. — Stanislav

H ., v. Urbane, Zahrádka 2.

Housko (Hustí), o. Blansko, pustá ves: 136, 349.

Hrabtice (Groffndorf, Kroffedorf), o. Jaro-

slavice, ves: 189 (v . 14. a 15. místo „Krofen-

dorf" ti „Kroffedorf"), 404.

1. Hrad, les na zboží kobylnickém (o. Brno-ven-

kov), v. Horákov. Kobylnice.

2. Hrad Nový (Nové Hrady), hrad u Olomu-

an, o. Blansko: Tas ernohorský z Boskovic

na Nových Hradech: 278.
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Hradany, o. Tišnov, ves: 200, 272, 307, 387.

Hradec Jindichv (Hradec, Novadomus, Nowa-
domus, Nova Domus, Nowa Domus): páni

z H., (rod panský starodávní): 3. — .Ulom

z H., nejvyšší kanclé král. es. (de Nova
Domo, cancellarius regi, supremus cancel-

Iarius regni Boemie), [syn Jindicha, otec

Jáchyma a Zachariáše] 144, 193, 233, 303,

3_'_\ — Anna z Rožmitále a z Blatné a na H.,

fmanž. Adama] : 303.

—

Jáchym (Joachym) z H.,

a na H., nejvyšší kanclé král. es. (Joachym
de Novadomo, de Nowadomo, de Nova Domo,
de Nowa Domo, supremus regni Bohemie
cancellarius), bratr Zachariáše: 323, 375, 384,

39 1
, 39^ (v or'g- omylem Bohémi místo Bohe-

mie), 410. 419, 420, 427, 428. — Jindich z H.,

nejvyšší komorník král. es., [otec Adama]

:

7, 26, 65, 66, 70, 80, 83, 91. — Zachariáš

(Zacharyáš) z H., z H. na Teli, nejvyšší kó-

nu irník markr. mor., bratr Joachyma: 20, 51,

197, 245, 316, 323, 333, 348, 359, 376, 383-386,

388, 389, 393, 394, 396, 397, (nejm.), 398, 401,

402, 405, 407, 408, 411-414, 416, (nejm.), 418,

422. 425-427, 430.

1. Hrádek (Erpurk), o. Jaroslavice, hrad, zámek,

msteko: 154, 159, 180, 256, 257, 291, 292,

301, 338, 393, 40i, 402.

— Vilém, Vilím Kuna z Kunstátu na H., pod-

komoí markr. mor., místo hajtmana držící,

bratr Jan Kuna z Kunstátu. hejtman markr. mor.,

strýc a bratr vyjmenovaných (298) pán z Kun-

státu: 194, 248, 249, 260, 275, 277, 281, 285, 288,

290, 293, 296, 297-302, 308, 309, 311, 313, 316,

323, 328, 395.

2. Hrádek, neuren: Dorota z H., manž. Jiíka

Stoše z Kúnic: 43. — Matj Mclún z H.: 84.

3. Hrádek, v. Hrádek 8.

4. Hrádek, v echách, blíže neuren: Mikuláš

z H., podkomoí markr. mor.: 400. — Václav

z H., Václav ech z H., [manž. Dorota z Bud-

ce]: 10, 20 (Václav z H., nejspíše týž), 50, 51.

5. Hrádek, neuren: Zigmund Rubáš (nebo

Rubáš?) z H., manž. Kateina z Rácova: 22.

6. Hrádek ervený, o. Daice: Jan z Zahrádek

na . H., J.
Zahrádeckv, Zahrádcký z Zahrádek

na. H.: 363, 367, 369, 372, 373, 377, 383,

387. 389, 393.. 397. 402, 408, 414. 418, 425, 428.

7. Hrádek Koií, rybník, v. Pavlice.

8. Hrádek Nový (Hrádek), o. Vranov, zámek:

156.
f

Hradešín, asi v echách, blíže neuren: Václav

z H., mistr špitálský s ervenou hvzdou, nej-

vyšší mistr kižovník s ervenou hvzdou,
s ervenou hvzdou zákona sv. Augustina, sv.

Augustyna ve špitále v Praze u mostu, pán

mistr, prelát nejvyšší, nejvyšší mistr: 177
(místo „z Hradošína" ti „z Hradešína"), 253-

255
;
202, 293.

Hradisko Klášterní (Hradišt), premonstrátský

klášter, dnes ást msta Olomouce: 426. 427.

— Opat Kašpar: 426, 427.
1. Hradišt, klášter, v. Hradisko Klášterní.

2. Hradišt, v echách, o. Plze: Jan z Doubrav-
ky a z H., z Doubravky a z H., na Blanku,
na Blanšt, doktor, poslední probošt olbram-

kostelský: 187, 247, 250, 251, 284, 310, 433 (str.

3io).

3. Hradišt svatého Hypolita (Hradiše Peltn-

perk, Hradišt Peltnperk), o. Znojmo, klášter,

proboštství (kižovník s ervenou hvzdou):
177. 253-255, 2i)2, 293.— Proboštové: Jan Czellar: 253 255, 292, 293.— Volfgang: 177.

1

.

1 1 r a d n i c e, v. Radnice.

2. Hradnice, les, v. Udeíce.
H radošín, v. Hradešín.

Hrady Nové, v. Hrad 2.

Hranice: Václav Haugvic z Biskupic na H.: 329,

336-338, 350, 355, 358. — Jan Kropá z Ne-
vdomí na H.: 367, 372, 373 383, 387, 389,

393, 397, 402, 408, 411, 4i4,
t

4i8,'422, 425, 428.

1. Hrbov, zaniklý, u Rosic, o. Ivanice, pustá ves:

172.

2. Hrbov, o. Velké Meziíí, ves: 125, 244, 372.
Hroch, píjmení: Jindich H., v. Pošná, Ráco-

vice. — Jiík H., v. Pošná. — Ondej H ., v.

Pošná.

H r o c h o v, v. Rochov.
Hromádka, píjmení: Martin H., v. Ústí.

Hron, píjmení: v. Stojeín. -- Hron Blud, v.

Kralice. — Martin Hron, v. Svatoslav 2. (?).

Hrotovice (Herultovice, tak omylem originálu,

Hrutovice), ves, tvrz: 19, 34, 335, 401.
— Jan z Dúbravice na H., .J.

Osovský z Dou-
bravice. Dúbravice, na H.: 162, 243, 255, 265,

271, 277, 288, 290. — Zigmund Osovský z Dú-
bravice a z H.: 60, 64, 71. — Lidmila z Kyjo-
vic na H.: 335. — Zdenk Lev z Rožmitálu na
H., z Rožmitálu (-la, -le) a z Blatné na H.: 408.

414, 418, 425, 428.

Hrozek, píjmení: Jan H., v. Prošovice.

Hroznatín (Hrozntín, Rozntín), o. Velké Mezi-

íí, ves: 86, 265, 376.

H r u b i c e, v. H rubšice.

Hrubický. Hrubicský (podle Hrubic =
Hrubšic): Adam, v. Budkov, echtín. —
Bohuše, v. echtín, Oponešice. — Jan, v. Bud-

kov, echtín, Trystram, v. Budkov, echtín.

Hrubšice (Hrubice), o. Mor. Krumlov, ves,

tvrz, dvr: 23. 24. 59, 178, 179, 226, 311, 371,

391-— Adam Hrubicky z echtína na Ouponesi-

cích: 353. — Václav Hodický z Hodic na H.,

komorník práva menšího kraje brnnského:

287, 333, 338.. 339-

H r u o z a, píjmení, v. Hrza.
Hruška Jan František (Dialektický slovník chod-

ský ) : 364.

1. Hrušky, o. Beclav, ves: 195.

2. Hrušky, o. Slavkov, ves: 138, 163. 167, 197,

250, 268, 312, 335, 413.— Poddaní: Jan Sobota, Václav, Vacula: 167.

1. Hrušovany u Brna (Hrušovany), o. Zidlocho-

vice. ves: 62, 130, 294, 295, 297, 319.

2. Hrušovany nad Jevišovkou (Hrušovany), o.

Jaroslavice, ves, msteko: 34, 189, 217, 282,

404.— Šebestián /. \ ajtmile a na H.: 170. — Jan

st. z Zerotína na H.: 389, 393.

Hrutov, o. Jihlava, ves: 340.

Hrutovice, v. Hrotovice.

Hrza, píjmení: Hrza, opat, v. Louka 3.

Híský rybník, v. íše 2.

Híše. Híše Nová, v. íše 1.
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H ubu rk, \. Hochbi

H udí
Hudolt, Huduolt, píjmení, poddaný, v. Lid

mi
HUgO,

i C, V. II."

limu. lliintli. píjmení: liik II.. v. Fli

/., v. Dunajo-

VÍC<

Hupp, lanj : Matj II., v. Vrbice r.

1 1.

1 1 n - k a. píjmení, v. 1 lous

H U S t í, V. lli":

Hustopee nad Bevou Hustopee), o. Hráni
II.. dcera Mandalena z II..

• jan Limberka: 316. - Mandale-

II., dcera Albrechta, man/.. Burjana

316.

Husyšklubová, píjmení: Anna II.. v. Ruda.

Huštnice (Guštnice), neureno (= Huštm
lan z G.: 61.

Hvzdoovice (Hwiezdoniowicz), o. Tebíi

48, 1 10.

H v z 'i "víc 0. v. Jczdovice.

Hvozdec, o 1 209, .7-'. 307, 387.

H w i e z d o n i o w i c z, \ .
II vzdi >< >vice.

Hýbl, píjmení: Martin II., M. ml. //., v. Brno
(mšané).

Hybrálec (Ebrharecz, Ewrharecz), v Cechách.

Stoky: lan z E., /. E. a na Meziíiku,
manž. Anna z Nové Vsi, [tchán Jan z Nové
V-i a na Radkov]: 53 (v . 174 na ádku 2.

zdola ti ..z Ewrharcze" místu „z Ewrharce"),
'i. 87: v. také JinoŠOV. — Rudolf z K. 236

(místo ../. Ebrharce" ti „z Ebrharcze").

Hynek, man bítovský a jeho 1 asi ) dcera Mar-
. v. Bítov 2., Boekovice, Kojatice. —

Hynek, píjmení: Bárta II.. poddaný, v. Yesce 3.

H y š pa n i. H y š p a n ý, v. Španlsko.

Ch.

Charvát píjmení, v. Milešovice 1.

Charvátsko (Croacia) : králové, v. Ferdinand 1.,

Ludvík. Mariáš, Vladislav.

/. Chicz, neureno: lofka z Ch., manž. Václava

z Želetavy: 36.

Chlébské (Chlévské, Chlévské u Pernštejna,

Dolní Chlévské, Horní Chlévské, Staré =
Dolní Chlévské), o. Tišnov: Chlévské Dolní

(Chlévské, Staré Chlévské), pustá ves: 20, 27,

-'8. 58, 39; Chlévské Horní (Chlévské), ves:

27, 28, *}.

— Chlévský dvr: 41.
- 1. Jan z Ch.: 17-20. — 2. Jan Staníek

z Dolního Ch., otec Pavla: 39. 41. — Pavel
z Dolního Ch.. syn Jana 2.: 41. — Zigtnund
Alexander z Ch.: 177.

Chlévské, C h. Dolní, Horní, Staré,
v. Chlébské.

C h 1 í s t o 1 f, C h list o v y. v. Chlístov 2.

1. Chlístov (Chlistow), o. Tebí, ves: 9,48, 119.

2. Chlístov (Chlístoff, Chlístovv 1, zaniklý u
Bezejce. o. Velké Meziíí, pustá ves: 359, 403.

Chloume k. v. Chlumek.

1 Chlum, o !'•' »sk( >\ ice, ves: [83,

( blum, o l ebí, ves 37 1. 375, 383, vs 1

Chlumek (Chloumek), o. Velké Meziíí, ves

374. 377. .^
ss

-

(.'lio!>ot. zaniklj u Tebelovic, o. Jemnice, pustá

ves 178. -3>

1. Chochol, píjmení Ch., služebník, v. Draha

novice, Kobeice.
2. Chochol, hora, neurena; snad Chochola, na

západ 1 id \ 1 < 1 rišnov: 17.

Choltice, \ echách, o. Pelou: Kateina z Ch.

31

Chomutov (tak ti všude místo Chomutov),
v echách: Šebestián (Sebestián, Šebesstián)

z Vajtmile (Vetmile) na Ch.: [58, 150. [68

170, 177. 189, 300 302.

Choibudice, o. Daice: Jakub z Ch.: [8.

Chotvice (Chotjovice), v echách, o. Ho tin

né: Jan Naksera z Chotjovic: 288, — Kuneš
\ aksera 2 ( hotvic: 50, 51.

C h r a p i no v, v. Keptov.
Chrlice, o. Brno venkov: Ctibor, Stibor Vranov-

ský /. Vranova a na Ch., v Ch.: 208, 209.

C h r 1 o p y, v. Korolupy.

C h r 1 o v. v. I\< irolupy.

Chropyn, o. Kromíž: Václav z Ludanic na
Chropyni, hejtman markr. mor.: 209, 296, 298
(nejm.), 304 (nejm.), 309, 311. 315, 321 a 322
(nejm.). 323, 328, 329, 332, 335, 336. 338, 347.

350, 352 a 353 (nejm.), 354, 358, 360, 363, 367,

368 (nejm.). 371. 373. 375 (nejm.).

Chrou štnice, v. Chrustenice.

Chroustenský, Chrustenský (tak ti místo

Chrústenský), podle Chroustenic, Chrustenic:

Jan, Rafael, Václav, v. Chrustenice, Malovary.

Chroustoff, v. Chroustov 2.

1. Chroustov (Chrústov), o. Hrotovice, ves,

pustá ves (obnovena r. 1710): 12, 28, 214, 384.

2. Chroustov (Chroustoff, Chrústov), zaniklý u

Litostrova, o. Ivanice, véska, ves: 47, 62, 127,

172, 404. .

3. Chroustov (Chrústov), o. Zdar, ves: 10, 360.

C h r o u s t O v i c e, v. Chrustenice.

Chrudichromy (Chrudchromy), o. Boskovice.

ves: 138, 144, 190.— Machna z Ch., z Ch. a z Pekova, manž.
Pavla Pekovského, dcera Dorota z Pekova
= Dorota z Ostrožnice: 6, 22.

Chrustenice (Chroustenice, Chroustovice), v

echách, o. Unhošt: Jan Chroustenský z Malo-
var a z Ch., bratr Rafaela: 388. — Rafael
Chroustenský z Malovar a z Ch., bratr Jana:

388. - Václav Chroustenský z Malovar a

z Ch.: 355.
Chrústenský, v. Chroustenský.

C h r ú s to v, v. Chroustov 1.. 2.. 3.

Chrysogonus (Gryzogonus), v. Brindisi.

Chaptov, v. Keptov.
Chástav (Chástof), pustý dvr, v. íše 1.

C h e b t o v, v. Keptov.
Chenovice, v. Kenovice.
C h e p i c e, v. Kepice 1

.

C h e p t o v. v. Keptov.
C h i p i c e, v. Kepice I., 2.

C h u i c e, v. Chudice.
Chudice (Chuice, Chutice), o. Tišnov, ves:

169, 208, 209. 271, 306.
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i. Chudobín, o. Bystice nad Pernšt. : 51.

2. Chudobín (podle Chudobm, o. Litovel), pí-
jmení: Havel Cli., v. Baice, Krakovec.

C h u t i c e, v. Chudice.
Chvalatice (Chvaletice), o. Vranov, ves: 94.

Chvaleín, v. Chvaletín.

Chvaletice, v. Chvalatice.

Chvaletín (Chvaleín), o. Slavonice, ves: 22.

Chvališov, zaniklý v okolí Deblína, o. Tišnov.

ves: 1 14.

Chvalkovice. o. Jemnice, ves: 243, 333, 359.
Chvalovice (Kolndorf), o. Znojmo: 101. 115,

300.

Chvojnice. pítok Oslavy, v. Bezník.
Chvojník. rybník, v. Jaromice nad Rokytnou.
Chyba, píjmení: Mikuláš Cli., v. Brno (chrám

a kapitula u sv. Petra), Kovaov, Olomouc
(kapitula).

Chytrov. rybník, v. Brandlín.

I.

Inšpruk (Inspruk, Ynspruk), v Tyrolích, msto:
229, 230. 258, 261, 423 (v orig. Ynspurk).

I š p a n í, I š p a n ý, v. Španlsko.
Ivanice (Ejvanice, Evanice) : msteko, ped-
mstí: 31, 32, 38. 154, 155, 160, 241, 345. 404.
— Zbo ejvanický [bratrský] : 346.— Zolczar, vinohrad: 38.— Dorothea z Evanic: 27. — Jan st. Mitnka
z Ejvanic, syn Matyáše: 418. — Matyáš Mun-
ka z Ejvanic, mštnín, obyvatel msta Brna,
otec Jana: 286, 309, 315. 350, 367, 368.

1. Ivanovice u Brna (Ejvanovice, Evanovice,
Yejvanovice), o. Brno-okolí, ves: 209, 272,

307. 387-
2. Ivanovice na Hané (Ejvanovice), o. Vyškov:
Beneš Pražma z Bílkova na E.: 414, 422.

Ivan (Ejva, Eva), o. Židlochovice, ves: 70,

132. 136, 245, 276.
— Ungerzms, louka: 132.

.1.

1. Jablonné, zaniklé, na panství vranovském, o.

Vranov, pustá ves: 364, 393.
2. Jablonné, v. (nepochybn) Jabloov.
Jabloové, Jabloové, v. Jabloov.
Jabloov (Jablonné [nepochybn], Jabloové,

Jabloové), o. Vel. Meziíí, ves: 125, 244, 372.— Jan Lhotský z Jablonného ( = nepochybn
z Jabloová): 173. V. také Zho 6.

Jackov, o. Mor. Budjovice, ves: 78, 199, 331.— íha, poddaný: 331.
Jakeš, dvoák, v. Ódunec.
Jakub, opat, v. Zábrdovice 1. — /.. pevor, v.

Brno (klášter dominikán u sv. Michala). — /.,

otec nebo manžel Doroty z Bystice, blanaky.
v. Bystice 6. — /., písa Bohunky z Pernštej-
na, v. Pernštejn. — /., poddaný, v. Troubsko.— /., poddaný, v. Troubsko. — Sv. /., kostel,

v. Jemnice 1. — Svatojakubský klášter, v. Olo-
mouc.

1. Jakubov. o. Mor. Budjovice, ves, msteko,
tvrz: 61, 187, 277.— Jaknbox'ský dvr: 277.— Anna z J., dcera Bártova: 145. - lUirta

[z J. |. otec Anny: 145.

2. Jakubov (Jakubové, Jakubovicei. o. Námš
nad Oslavou, ves: 8, 107, 172, 401, 404.

J a k u bo v é. v. Jakubov 2.

1. Jakubovice, v. Jakubov 2.

2. Jakubovice, zaniklé u Jívoví, o. Vel. Mez:
ií, ves: 390, 405.

Jakubovský dvr, v. Jakubov 1.

Jamné. o. Jihlava, ves: 374, ^yj, 388.— Jindich Boila z Budce a na ].: 290.
Jan, biskup, v. Olomouc, Varadín Velký. — /.,

opat, v. Lechovice, Louka 3., Velehrad, Zábrdo-
vice 1. — /.. kanovník, v. Brno (kapitula a
chrám sv. Petra). Yeleves. — /.. proU
Kounice 1. — /., pevor kižovník s erve-
nou hvzdou: 253. 254. — /., pevor, v. Zdar 2.— /.. bratr Mikuláše Trpiše z ejova a Vác-
lava, v. ejov. — /.. syn Michlv: 18. —
/., sestenec Václava Orla. v. Hemanice 5..

Orel. — /.. bratr Anny Šeborovské ze Svrat-
ky, v. Svratka 1. (asi). — /., sirotek po
Jiíkovi, bratru Václava, dvoáka išického, v.

Rešice. — /., syn písaíkuov. z Žirovnice, v.

Žirovnice: v. také Janek, Jihlava, Stojeín. —
/., švagr Anny Seberovské ze Svratky, v.

Svratka 1. (asi). — /., dvoák, poddaný, v. Po-
puvky 1. — /., mlyná, v. Týnec. — /., léka,
v. Meziíí Velké. — /., úedník sádecký, v.

Sádek. — /., komorník Bohunky z Pernštejna,
v. Pernštejn. — /., poddaný, v. Bezník, epí
2. — /., poddaný, v. Damnice. — /., Sepánv
syn, poddaný, v. Popúvky 1. — /., poddaný, v.

Ódunec. — /., poddaný, v. Troubsko. — /.. syn
Val\-. poddaný, v. Troubsko. — U sv. J. kláš-

ter, v. Brno. — Sv. J. kostel, v. Pravice.

Janák, píjmení, poddaný, v. Ves 13.

Janaur [Janauer], píjmení: Jan /.. v. Strach-

nov.

Jan, píjmení: Jan /., Ondra Jan, poddaní, v.

Yesce 3.

[Janek, písaík], v. Jihlava, Stojeín, Žirovnice.

Janíek: Barbora Janíkova, poddaná, v. Troub-
sko.

Jankovský (podle Jankova, v echách, o. Vo-
tice), píjmení: Frydrych, v. Slatina 1.. Vla-

šim. — Hynek, v. Slatina 1., Vlašim. — Jan, v.

Vlašim. — Jindich, Jindich st., v. Rešice,

Slatina 1., Vlašim. — Oldich (Voldich), v.

Vlašim. — Petr, v. Plavec, Vlašim. — Vilím,

v. Vlašim. — Zdenek, v. Slatina 1., Vlašim.

Janov, neuren: Machna z J. a z Kovalovic: 10.

1. Janovice, v. Janovice 4.

2. Janovice, ást Velké Bíteše, ves: 7^, nó. 127,

433 (stf- !27, . 18).— Lidé tu u Byteše na Male} Stran (= ást
Velké Bíteše) : 116. 127.

tyi rybníky: v Jesovém (dosud les Ježovy),
nad silnicí brnnskou a dva nad tím, nad silni-

cí: 116, 127.

— Adam z Janovic na Jesenici: 369, 409. —
Apolona (Appolona) z J., vnuka Jana Pe-
trovského z Hrochova, dcera Ctibora z J.: 234
(v orig. omylem z Bánovic), 286, 287. — Ctibor
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ml. u".

Dorota
I [rochova,

omylem
..,,. po nm

|.m ,,N [ce Pernštejnské, • itice nadPernšt.,

ves

4 Janovice n «lk«- (Jano> Bystrice nad

[anovskj ^bník, v. 1 lodice.

Jarohnvice, nikle u Duban, dne- dvi
nín: 38, 39, tfi (str. 38, . 59).

faroi bovskj r, v. Lhotice 2.

Jaromice nad Rokytnou (Jaromice, Jar..

mii ice, msteko: 56, 72,

15 157, [78
- Rybník) na panství: Blatniky (asi podle

B ; . ú e), Chvojnik, Klu-

1 podle Kluová), Korytmk, Mostek

ni Boova, \. také tanu. Osovec, Sedlák: 95.

faromiice, v. Jaromice nad Rokytnou.

Jaroslavice: msteko, tvrz. zámek: 77, 156, 289,

, 297 299, 301, 338. _
— • Adam Krajíf z Krajku na J., -1. í o// Krajir

z Krajku na J.: 383, 387, 389, 393, 397, p2.

Jasenice ice), o. Námš nad Oslavou, ves:

126.
- Adam z Janovic na J.: 269, 409. — hrtk

z |.: 70, [26. Margeta z J.: 188.

Jasenka, Jasinka (Jesinka), potok, pítok

( >slav) ; 58. V. I asi .\

.

Javoí, les u Jemnice: t8.

Javrek (Javuorek), o. [vanice, ves 91, 266.

Jazovice (Jezeví, Jezoví, Ježeví), o. Vranov,

ves, pustá ves: 154, 159, -5"- 364, 393-

Jeclov. o. Jihlava, dvr Jeckn : 236.

Jedlany, v. Jelany Horní nebo Dolní.

Jedov, o. Námš nad Oslavou, ves: ig, 107. [37,

[42, 173- „ v ,,— Martínkovský mlýn, nad Breznikem: 173

(místo „Martinkovsicý" ti „Martínkovský").

Jedovnice, mn. . (pouze j. .), o. Blansko, ms-
tvrzi 15. 36, 51, 289.

Jedovnieký 1 podle Jedovnice): Jindich, v. Žele-

tava.

1. J eh i c e, v. Jiice 1.

2. Jehice (= nepochybn Jiice 2.), zaniklé

u Višového, o. Mor. Krumlov, pustá ves: 235.

Jelany Horní nebo Dolní (Jedlany), v Cechách,

o. Kouim: Kateina z ].. manž. Václava

z Vydi: 37. >_

Jelení, neureno: Johanka z J.. manž. Jindicha

Beznického z Náchoda, [dcera Zikmunda
Hrubého z J.~J: 336.

Jelito, píjmení: Simek /., poddaný, v. Tasov.

1. Jemnice (Jempnice): msto, zámek, pedmstí
(= Podolí, dnes ást Jemnice): 104, 110. 242,

352, 353, 407, 408.
— Kostel sv. Jakuba na pedmstí: 352.
- Martin Mátl z J. (asi mšan): 243. -

Daniel Menšík, mšan z J.: 18. — Jan Menšík,
mšan z ).: 18. — Martin Straka z J. (asi

mšan): 34. 46, 431 [str. 34, pozn. *)]. — Vá-

vra, peka z J.. Vavinec z J. mšenín: 20. 55.— Jan z J. (je-li z této, = Jan z Lichtenkurka)

:

12. — Jindich Mezeický z Lomnice a na J.:

225, 228, 241, 243, 255, 200. 272, 298, 337,

352, 353. 376, 383. 387, 389. 393. 397. Hynek
Ludanic a na J., bratr Jana: [68. Jan, J. si.

1 ud ini< .1 na I . bratr 1
1 j nka, man I idmila

z Šternbei 1
5 158, [68. I ái lov z I iuda

nic a na I., I '. I everský z 1 .ml, mu- na I., pod

komoí markr. mor., [otec Hynka a Jana]: 125,

134. 130. 140, 11". 1 17-

. Jemnice (Jemnická, Jempnika), o. Bystice

P( rnšt., ves: 10, 25, co8, 1 (7. 390, 405.

Arnošt /. |., z J. a z Studnu', man Barbora

/. Evan, [strýc Mikuláš]: 46, 57, 70. Burjan

Vanecký z J. a na Vaii: 409. Eva z )., /. J.

a na Slatin: 302, 303. 307. Jan z J., strýc

Mikuláš: 24, 46, 102. - 1. Jiík z J.: [6, 21,

44, 58. 2. Jiík Oslavický z J., /. J. a na

Oslavíce, Voslavick} / I. a na \

344, 392, 409. 3. Jiík Vanecký z |. a na

Vani: 424. Margreta /. )., man/. Jindicha

z echtína: 24. Mikuláš /. )., z J. a z Osl

ky, z J. a / Voslavic, strýc Jana [a Arnošta]:

-7. 33, 60, 70, [02, 2l6. Ondej z ].: 46,

Václa: : z |.: 136. — Zygmund Oslavický z J.

na Slatin: 27S.

3. Jemnice Stará (Stará Jempnice. Jempnika),
zaniklá, asi u Jemnice: 20, 55.

Jemnická rolí. v. Menhartice.

1

.

Je 111 n 1 c k a, v. Jemnice 2.

J e m p n i c e, v. Jemnice 1

.

I e m p n 1 c e S t a r á, v. Jemnice 3.

J empn i k a, v. Jemnice 2., 3.

Jenec, o. Blansko, ves: 21, 49. 431 (str. 21, .
[86, 1 6)

— Crný les: 21.

Jelito, píjmení: Šimek J ., v. Tasov.

Jeníek, píjmení: Jan J ., v. Olbramovice.

Jeníkov Velký (Jeníkov, Veliký Jeníkov), o.

Daice, ves: 213, 385.

Jenišov (Genissow), zaniklý u Opatova, o.

Tebí, pustá ves, villa deserta: 48, 119.

Jeroným, kardinál, arcibiskup, v. Brindisi. — /.,

knz, šafá kapituly, v. Brno (chrám a kapitula

u sv. Petra).

J e r o z o 1 1 m i t á n s k é h o špit á 1 e dum, v.

Jerusalem, Strakonice.

Jersiee (Jerssice), o. Daice, ves: 16.

Jersín, o. Velké Meziíí, ves: 374, 377, 388.

Jeršice (místo „š" ti ..ss"), v. Jersiee.

J e r š p i c e, v. Heršpice 1.

Jerusalem: zákon sv. Jana Jerozolimitán-

ského, (Iherozolimitánského), zákon rvtieující

sv. Jana, ktitele božího, posvátného domu
špitále Jerozolymitánského, v. Strakonice.

Jeábek, píjmení, poddaný, v. Odunec.

t. Jemanice, v. Hemanice 5.

2. Jemanice H o r n í, v. Hemanice 6.

Jesenice, v. Jasenice.

Jesinka, potok, v. Jasenka, Tasov.

1. Jestábí (Jestebí), o. Velká Bíteš: 17, 23

(podle všeho), 41.

— Dvory: Juhankovský: (Juhan = Johan =

Johánek z J., r. 141 5; Mastivda Moravská,

Bítešský okres, str. 94): 41. — Maíkovský (tu

nebo spíše ve Zhoi 6.) : 20. — Prostední (po-

dle všeho) : 23. —
— Jan Rod z J.: 20. — Kateina z J. (podle

vsHio z tohoto), [sestra Marty], sestenci
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Mikuláš a Viktorin z J.: -'3. -- Marta z J.

(podle všeho z tohoto), sestra Kateiny, matka
Mikuláše a Viktorina: 22. — Mikuláš z J.: 23,

282. — Viktorin, Viktoryn z J.: 23.

2. Jestábí Kuiinské (Jestebí), o. Tišnov, ves:

1 14-

3. Jestábí Pernštejnské (Jestebí), o. Tišnov,

ves: 36.

1. Jest f e 1) í. v. Jestábí 1., 2., 3.

2. [Jestebí], o. Blansko, v. Svéslav, Svojislav.

Jevíko: Jetick starší Podstacký z Prusinovic

na J.:_42i.

Jevišovice, o. Znojmo, msteko, zámek: 131,

354. 430.— Anna /. Boskovic, A. ernohorská z Bosko-

vic a na )., man/. Sazimy Zajímae z Kunstátu

a na )., matka Kateiny: 429. — Jan Zajímat
z Kunstátu na J., z J., z Kunstátu a z J. na
Tavíkovicích, nejvyšší sudí markr. mor., syn

Prokopa: 209, 212, 221, 22^,, 2},^, 205. 269-272,

274, 2--, 278, 281, 285, 200, 293, 296, 298, 300,

308, 3°9, 3", 3 l 3. 3 I 5,'3 l6
, 3 X 9. 323. 3-'4. 3-'§,

329, 332, 340, 395. — 1. Jindich z Kunstátu a

z )., otec Prokopa, manž. Anna z Konice: 11.

— 2. Jindich Zajíma z Kunstátu a z J.: 319
(= Jindich 3.?). — 3. Jindich Zajíma z Kun-
státu, z J. a na Skalici, strýc Sazimy (= Jind-

ich 2.?): 429. — Jií, syn Sazimy z Kunstátu
a na J. a Anny ernohorské z B. na J.: 429. —
Karel Zajíma z Kunstátu a na J., z )., bratr

Sezemy: 219, 298. — Kateina, dcera Sazimy
Zajímae z Kunstátu a na J. a Anny ernohor-
ské z Boskovic a na J.: 429. — Ludvík Zajíma
z Kunstátu a na J., [bratr Prokopa]: 219, 298.

— Prokop Zajíma z Kunstátu na J., [bratr

Ludvíka]: 95. — Sazama, Sazema, Sazima,
Sezama, Sezema, Sezima Zajíma z Kunstátu
na J., z J., z J. na J., bratr Karla, manž. Anna
ernohorská z Boskovic a na J., syn Jií, dcera

Kateina, strýc Jindich z Kunstátu, z J. a na
Skalici, švagr Jan z Kunovic a na Hluku: 270,

298, 319, 337. 33*. 36o, 363, 3t>7, 3&9, 37*, 373,

37°, 3*3. 387. 389, 393, 397. 4<^, 408, 411, 4*4,

428, 429.

[Jevišovka], eka, v. Blatnice 2.

Jezdovice (Hvzdovice), o. Teš, ves: 55, 145.

1. Jezérko, Jezírko (= rybník), kteréž leží nad
rybníkem Pavlovským: ^^y. V. také Mor-
kvky.

2. Jezérko, rybník, v. Zatany.
Jezero, rybník, v. Kobylí.

Jezeany, o. Mor. Krumlov, ves: 267.

J e z e v í, v. Jazovice.

1. Jezírko, rybník, v. Jezérko 1., Morkvky.
2. Jezírko, rybník, v. Žatany.

J e z o v í, v. Jazovice.

Ježek, dvr, v. Tebelovice.

Je že v i, v. Jazovice.

Ježové (v Jezovém rybník), v. Janovice 2.

1. Jihlava (msto Jihlavské), msto: 13, 18, 55,
108, 116, 126, 140, 144, ióo, 216, 234, 235, 305,

387, 401, 413.— Páni Jihlavští (= purkmistr, rada i vše-

chna obec) : 235 (místo „jihlavští, jihlavských"

ti „Jihlavští, Jihlavských"!.
— Mšané a obyvatelé: Augustin Friduš 1 tak

ti místo Fridúš). obyvatel: 172. — Hanuš

Ebrhartl, Jan li., syn Václava I-"..: 13. 172. 431
13. . 101). — Matúš li., syn Václava E.: 172.
— eho, syn Václava E.: 13. 172. 431 (str.

13, . 101). — Šepán li.., syn Václava E. 172.— /
'1''

i
i Jam, Šepán,

jeho sirotci Matúš, Valentin (tak ti tu a hned
dále místo Valentin), eho: 172. — Valentin

li., syn Václava: 172. — Partl Gredlar: 116,

120. — Augustyn Kosa (mšenín a ob
tel): 347 (místo „Augustýnovi" ti „Augusrty-

novi"). — Danyel Kosa, bratr Eliáše, Jakuba,

Jiíka: 413. — Eliáš Kosa, bratr Danyele, Ja-
kuba, Jiíka: 413. — Jakub a Eliáš, mi

jejich mladší brati Jiík a Danyel: 413. —
Kateina z J ., Kateina Lilhová: [8, 34. —
Ladslav, rychtá z J., rychtá msta J.: 13. 55.— Jiík Macek: 35. 1 10, 120. 100, 104, 172. —
Johaunes Pod lúbami (= loubí, podloubí): 172

(obyvatel). — Margreta z J., manž. Mikuláše
K>bíka z Opatova: 13. — Jan Porlerar: 13. —
Valentin Pražák: 283 (obyvatel), 305 (mšt-
nín). — Prokop, rychtá z J.: 18. — Jan S»ii-

lauer, syn Petra: 387. — Petr Smilaitcr, Smil-

lauer, utec Jana S.: 324. 325. ,^j. Martin,

Mertl Spisar, Sspisar, Sspissar, bratr Matúše:

34, 35, 144, 145, 160. — Mathes. Matúš Spisar,

Sspisar, bratr Martina, synové Sebestián, Volf-

kank: 34, 164. — Sebestián S.. syn Mathesa:
164. — Volfkank S., syn Mathesa: 104. -

[Johannes de Stogeczin, notariu-, de Iglavia =
Janek, písaík? =], otec Jana, ze Žirovnice?

V. Stojeín, Žirovnice. — Jan Scinclcar (
=

Schónmálzer), otec Doroty z J.: 108 (místo

„Šemelczara" ti „Semelcara").

2. Jihlava (nyní JihlavkaV eka: 275.

Jihlávka (Jihlávky), o. Teš, ves: 26 (místo

„Jihlavku" ti „Jihlávku"), 140.

Jílem (Jilmo), o. Tel. ves: 385.

Jíljí. sv. J .. kostel, v. Budjovice Moravské.

Jilmoví (Jilmové), o. Tišnov, ves: 35, 36, 50.

— Poddaní: Jiík Dvoák, Michkova vdova,

Rajík.

Jinaoviee, mn. ., (Jinaovice j. ., Jimaovice),

o. Brno-venkov, ves: 208, 271, 306, 387.

Jindrák, píjmení: Lukáš J ., v. Štpkov.

Jindich, kanovník, v. Olomouc (kapitula). -

J.. pevor, v. Zár 2.

Jinošov, o. Námš nad Oslavou, ves, tvrz a dru-

há tvrz, pustá: 10, 15. 59, 87, 236.

— Lán Petra Komendy: 10.

— Jan z J. (= Jan z Ebrharcze): 95. — To-

máš z Kojiína a na J.: 83. — Jan Beznický

z Náchoda na J. : 287, 409.

Jíra. poddaný, v. Troubsko.

Jiratice (Jietice), o. Jemnice, ves: 95, 195.

Jireek Herm.: 1 17.

Jietice, v. Jiratice.

Jír, píjmení: Jan J .,
poddaný, v. Vesce 3.

Jií, král eský, markrabí moravský, lucembur-

ské a slezské kníže a lužický markrabí atd.

(Georgius, Boemie rex. Moravie marchio, Lu-

cemburgensis et Slesie dux ac Lusacie marchio

etc. 1 : 48, 66. 367.

Jií Svatý [Jur Svátý], na Slovensku, politický

o. Bratislava-venkov: Petr, hrab, hrábí od

Svatého Jií a z Pezinku, manž. Žoka z Vald-

štajna, hrabinka etc: 79, 89.



Jiice
Kl.iil. rul>\ nad Oslavou

jiice ' Budjovice, v<

..,i (str. i". > i

_>. | i i c e i fehice), v Jehice

Jiík, \

ti
. . ./.. 5u1 . i Znojmo (klást*

minikánskj u sv. Ks pachole, \

han ,

- /., poddaný, v. < >leš

i i

.

Jiíkov, aniklý mezi Dolními K
Ivanice, pusté msteko: 406.

Jiíkovice, enkov, ves, tvrz: 15. '17.

na J. 208. - Oldtch

127, [81, 208. Pán Jií-

kovi lán [iíkovských ze Svoj

ková, 'držitel 7 1 - [34 (str. l
|Sl

Jiíkovský (podle Jiíkovic, o. Brno-venkov)

Jiiit J .. v. Jiíkovice. Svoji

jívoví é, Jívové), o. Vel. Meziíí, ves 1-.

Johanna, abatyše, v. Tišnov. Johannes. v. Pod

lúbami.

i. Jošt, markrabí moravský: 241.

još< R mberka], biskup vratislavský a

nejvyšší mistr zákona strakonického, v. Cechy,

R 1; mberk, Vratislav -'.

Juhankovský dvr, v. Jestábí 1.

Junkperk, hora vininá, v. Vémyslice.

[J u r S v á tý|. v. Jií Svatý.

K

Kabát, rybník, v. Rosice.

Kácov, v Cechách, o. Uhlíské Janovic-: Diviš

z K. z K. na Lysicích, z K. na Vodradech,

erncický z K. na Lysicích. Cernický z K. na

Vodradech: 360, 363, 367, 370. 372, 373, 383.

421. — Frydrych z K: 311.

1. Kadolec. o. Slavonice, ves: 209, 386.

2. Kadolec (Kadulec), o. Vel. Meziíí, ves: 64,

359. 403-
Kadov. o. Mor. Krumlov, ves: 298, 2QQ, 319.

Kadulec, v. Kadolec 2.

Kachnovice (Koknovice, Kopnovice), zaniklé u

Dyjákovic, pi Dyji, o. Jaroslavice, pustá ves:

[89, 404.

Kalousek (Josef) : 3.

Kamenec, zaniklý u Bohumilic, o. Klobouky,

pustá ves: 218, 219.

Kamenice, o. Jihlava, msteko: 374, 383, 384.

389-

Kamenický (podle Kamenice v echách, o. Ji-

ín): Jindich, v. Yitinves.
Kameníek (Frant): 3, 4, 116, 118, 167, 271.

Kamenická (Malá Kamenická), o. Jihlava, ves:

374. 383.
Kamenka, zaniklá u Lelekovic, o. Brno-venkov,

pustá ves: 36, 37, 167, 179, 183.

Kamenná (Kamenné, Kamenný), o. Tebí, ves:

21, 27 . 44, 125, 133, 138, 268, 35Ó, 392, 400.
— Dorota z K. manž. Valentina z K.: T38. —
Jiík Ddink z K. : 133. — Martin z K.: 44.— Valentin z K., manž. Dorota z K.: 138.

Kamenné. Kamenu y. v. Kamenná.
Kamenný Chib (kopec, vrch), v. Bezník.

Kamenný mlýn, v. Cím, Koví.
Kamenný rybník, v. Hodíce.

Kaplanský (tak ti místo kaplanský) podsedek,

\. Bezník.
Karel, kníže minstrberské v Slezi, olešnické et< .

hnabie kladskj etc, nejvyšší hejtman Dolní

Sk i etc 219,

K a r i n t h 1 a, \ , Ki >nit.m\

Karlštejn (Karlštajn), hrad v (echách, o. Be-

roun: Beneš z Vajtmile, purkabie na K.: 78,79.
Kam ar. Karnarová. Kliarnar, píjmení: Fran-

tišek K., v. Brno (mšané). Stefan l\'., v.

Brno (mšané), eSkovice. Margeta K ., v.

Brno (mšané), < k< >\ ice.

K a r n yol a, v. Kraí
Kariousové, v. P< >le 2.

Kašpar, opat. v. Hradisko Klášterní. í\".. pe
vor, v. Brno (klášter augustinián u sv. Tomá

K .. poddán} . v. < )lešná 4.

Kašprle. jm. muž., v. Bohdanice.

Kateina, v. Rešice. — K., manž. Pechana, v.

Skalická. — K., v. Vilémovice 3. — A.'., aba-

tyše, v. Oslavany. - K., pevora, v. Kounice

1. — A'., služebnice, v. Pernštejn, Bohunka
z Pernštejna.

Kateinice. o. Píbor: Bohuše Rychvaldský z K.

[79. - Marta /. K.: 28. — Václav Rychvald-

ský z K.: 17S.

Katov, o. Velká Bíteš, ves: 1 1 \.

Kavka. píjmení: Zdenk K., v. Brumov 1., í-
any 2., Ríanský.

Kbelov. neureno: Václav ze K: 8, 61.

K bel s k o, v. Gbelsko.

Kdousov (iDúsov, Kdúsov), o. Jemnice, ve>: 04.

95, [ 6i, 195.
— Mlýn Sirotí: 1(11.

— Les Kopka: 161.

z Kementu. neureno, Kéménd, tyi obce v bý-

valých Uhrách: Zykmund (Sigmund) Helt

(Helth) z K., z K. na Mezeíí, rada a sekre-

tá krále JMti v král. es., krále JMti rada a

mistdkamclé král. eského, císae JMti, císae

ímského rada a místokanclé král. es., Sig-

mund Helt etc, S. Helth, viccecancellarius,

Zykmund Helt etc, Zykmund Helt, místo-

kanclé, rytí, 1. manž. Alena z Švábenic, 2.

manž. Alena Mezeícká z Lomnice: 350-352,

37-', 379, 390-39-2, 395-399. 403. 4io, 416-419,

424, 427.

Kepkov. vrch a hradisko u Heršpic 2., pustý

kopek, hradiško pusté: 86, 89.

Ke Vlí. v. Vlí Ke.
Kevl, píjmení, v. u Dunajovic 2. les Nyklasovský.

Klurna r, píjmení, v. Karnar.

K i n š p e r k, v. Kynšperk.
Kirchberg, Oberkirchberg (Kyršperk), ve Vir-

tembersku, kraj LTlm: Antonín Fukar (
=

Fugger) z K. a Waysmhoren, císae ímského
a krále rada, dcera Regina: 420. — Regina
Fukarová ( = Fuggerová) z K. a Waysnhorn,
manž. Volfa Dytrycha hrabte z Hardeku,

z Klacka a v Mochlandu, nejvyššího ddiného
šenka v Rakousích a truksasa v Štyrsku etc,

etc, na Letovicích: 420 (místo „Fukarovu" ti

„Fukarová"), 421.

K 1 a c k o, Kladcko, v. Kladsko.

Kladeruby nad Oslavou (Kladoruby, Kladruby),
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o. Námš nad Oslavou, ves: 128, 133, 137,

142, 172, 190.

— Sigmund, Zikmund, Zygmund z K: 18, 28,

43, 46.

Kladná, o. Bojkovice: Jan z Kladné a /. Oleš-

niky: 46.

Kladoruby, Kladrub)', v. Kladeruby nad

Oslavou.

Kladsko (Klacko, Kladcko), bývalé hrabství

v bývalém Pruském Dolním Slezsku: Hanuš,

Jindich, Jií, Joachym, knížata minsterberská,

minstrberská v Slezi, olešnická, hrabie kladská,

hrabata kladcká, páni z Kunstátu a z Podbrad:
->(

<
s

. 3 l 9- — Hanuš, hrabie kladský: 298, 319.
— Jindich, hrabie kl.: 298, 319. — Jií, hrabie

kl.: 298, 319. — Joachym, hrabie kl.: 298, 319.
— Karel, hrabie kladský, nejvyšší hejtman Dol-

ní Slezi etc: 219. — Viktoryn, hrabie kladský:

103. — Volf Dytrych, hrabie (-) z Hardeku a

z Klacka etc, na Letovicích, z Hardeku,
z Klacka a v Mochlandu, nejvyšší ddiný šenk

v Rakousích a truksas v Štyrsku etc, na Leto-

vicích, manž. Regina, dcera Antonína Fukara
z Kyrchšperku a Waysmhoren, Waysnhoren,
císae ímského a krále rady, ujcové Jií Volí

Kraji z Krajku a na Liov, Albrecht Krají
z Krajku a na Daicích: 389, 393, 408, 420, 421.

Klára, sv. K., klášter, v. Znojmo.
Klatovec, o. Tel, ves: 140.

Kleany, zaniklé u Nedvdice, o. Tišriov, dnes

jen dvr : 41.— Louky: Hampýs, Luh: 41.

Klenovský rybník, omylem originálu místo Le-

novský, v. Lenovice.

Klennice (Klentic), o. Mikulov, pustá ves: 200.

K 1 í o v i c e, v. Kluovice.
Klíma, poddaný, v. Bezník.
Klimkovice, Hynek z Vrbna na K. : 296.

Klingenberk (Klyngenberk), neuren (K. nad
Mohanem, v Bavorsku, vládní okres Dolní

Franky, kraj Obernburg?) : Jan z K.: 58.

Klobása, píjmení: Matj K., v. Rozsíka 2.

Klobouky (Klobúky), o. Buovice, ves 65,

142, 187. 188, 432 (str. 65).

Klobouky (Klobúky): 219.

Klouzal, Klúzal, píjmení: Mikuláš K., v. Ry-
nárec, Slavíkovice 1. — Václav K., v. Rynárec

Kluov, o. Tebí, ves: 27, 56, J2, 73, 79, 86, 106,

115, 180, 232, 431 (str. 56, . 184), 432 (str. j2,

.J265,
str. 73).

Kluovec, rybník, v. Jaromice nad Rokyto >u.

Kluovice (Klíovice), zaniklé u Bojanovic, o.

Znojmo, ves: 59, 130. Viz také Rašov 2.

Klusáek, píjmení: Jan K., v. Zho 1.

Klúzal, v. Klouzal.

Klyngenberk, v. Klingenberk.
K n a d e s d o r f, v. Hranice.
Knašpice (Našpice), zaniklé na panství hrušo-

vanském, o. Jaroslavice, pustá ves: 189, 404
(na pravém sloupci, ádek 3., místo „Knašpice"
ti „Knašpice").

Knhnice (nebo Kniehnice?), v. Knínice 1.

Knževes (Knze Ves), o. Vel. Meziíí, ves:

2++: 372.
Knžice, o. Jihlava, ves: 7, 128, 340, 341.
Kniehnice (nebo Knihnice?), v. Knínice: 1.,

2-, 3-, 4-

1

.

K n i h n i k y M a 1 é, v. Kníniky.

2. K n i h n i k y N m e C k é, v. Knínice : 3.

1. Knínice (Knhnice, Kniehnice (?), Knihnice,

j. 1. um. .). o. Daice, ves: 7. 20, 140, 400.
— Jan Koas z Vydi a z K.: 64, 71. — Jind-

ich Koas z Vydi a na K.: mjN, 274, 302.

2. Knínice Moravské 1 Knihnice), <>. Tišnov,

99, 115. 103, [69, 208, 209, 221. 271, 306, 307.

3. Knínice Nmecké (Nmecké Knihnice, N-
mecké Knihnikv). <>. Ivanice, ve-: 271, 307,

387-, .

4. Knínice Nmecké (Knihnice, Nmecké Knih-
nice), o. Mor. Krumlov, ves, tvrz: 15, 4

ni. 112, 208.

— Mikuláš Tulešický z Pee a na K: 68.

Kníniky (Malé Knihniky), o. Brno-venkov,

ves: 208, 271, 306, 387.
Koberský: Jan, v. Drahanovice, Kobeice, Ve

drovice. — Martin, v. Drahanovice. — Mikie-

láš, v. Drahanovice, Kobeice. - - Znata, v.

Drahanovice.
Kobeice, o. Slavkov: ves, tvrz: 31, 50, 288, 289.
— Vrch Rychval, žleby Vlava: 221 (obojí tu

nebo snad u Mezilesic nebo Milešovic).

— Jan Koberský z Drahanovic na K.. syn

Znaty, manž. Anna z Doubravice, sestry Anna
a Elška z Drahanovic. Jiík, pachole, služebníci

Havel, Chochol: 288. — Martin z Drahanovic
a z K, syn Mikuláše 1. a Elšky z Meli: 31,

50. — 1. Mikuláš z Drahanovic a z K, manž.
Elška z Meli, synové Martin, Mikuláš 2.,

Znata: 31. — 2. Mikuláš z Drahanovic a z K.,

Koberský z Drahanovic, syn Mikuláše 1. a

Elšky z Meli: 31, 50. — Znata z Drahanovic
a z K.. syn Mikuláše 1. a Elšky z Meli: 31.

Kobík. Kobíková, píjmení: Jan K., v. Opatov,

Prusy Moravské. — Margeta K., v. Opatov.
— Mikuláš K., v. Opatov. — Vavinec K.. v.

Opatov.
Kobylí (Kobyle), o. Hustopee, ves: 106.

Kobylnice (Kobylník, Kobylníky), o. Brno-

venkov. ves. tvrz: 46,81. 197,226,335,413,424.
Rybník Vrchní: 46.

Lesy na panství: Dlouhý žleb, Hrad, Velovice,

v. Horákov.
— Jan Kyjovský z Kyjovic na K: 206, 208-

210, 221-22^, 234, 248, 285. — Jiík Herynk
z Slúpna na K.. v K, manž. Barbora z echtí-

na: 4(5. 181.

Kobylník, Kobylník y, v. Kobylnice.

Kocanov. zaniklý u Moravských Knínic, o. Tiš-

nov, pustá ves: 209.

Koií Hrádek, rybník, v. Pavlice.

Koka, píjmení: Budivoj K., v. íany 1.

Kochánov. ... Velké Meziíí, ves: 374, 377.

Kochtánek, píjmení: Matj A.'., poddaný, v.

Olešná 4.

Kojatice (Kojetice, Kojetiky), o. Mor. Budjo-

vice, ves, pustá ves: 12. 28, 55, 89, 290, 310,

433 (str. 310. . 116).

^- Bartolomeus, man bítovský, otec (asi)

Bartolomje: 290. — Hynek, man bítovský,

otec (asi) Margety: 290. — Jan z K: 47.

Kojatín (Kojetín), o. Námš nad Oslavou, pustá

ves. pustá tvrz: 374, 377.

Kojátky, o. Buovice: Filip Pacák z Palavic

a na K: 322.
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tin.

Kojetín, Kojeín, k

kojit lil.
k

Kokory, k 5°. i!

m nž. Ma je z Ná
;. Jindich, Oldich, z Ná

Perchta z K . syn

Kw '". -'s
-

Ki.k^i.-jn štajn), hrad u Hartvíkovic, o.

avou. pusty hrad, pustj zámek:

K..I. -n.
I,
píjmení: Jan A., v. Gogolín.

— Jiík A., v. Gogolín.

K->li->o. píjmení: Jan A., v. Raková u Konice.

K ol ío v. v. Kuliov.
n d o r . v. Chvalovice.

Kolovrat} (Col wrat, Kolowrat), v ('echách, o.

ny: Albrecht z K.. hofmistr dvoru krále

ho, nejvyšší kanclé král. es. (Albertus e\

K.. de C. et in Libsstayn, supremus cancella-

rius regi B emie) : 7*). [21, 212.

Kolštejn (Koltštejn), o. Mae Msto: Hynek ze

Zvole a z K. a na Kunovicích, matka Kate-

ina z Marejže, bratr Jindicha: 306. — Jind-

ich ze Zvole a z K. a na Kunovicích, matka

Kateina z Marejže, bratr Hynka: 306.

Komárovice, o. Jihlava, ves: [3.

Komárovská rolí, v. Nmiky 2.

Komenda, píjmení: Petr A., v. Jinošov.

v Ko m šen i, v. Konsín.
Komín. o. Brno-okolí, ve-: 209, 272. 307. 387.

Komínec, zaniklý u Popvek, o. Brno-venkov,

pustá ves: 128. 172, 404.

Komo. píjmení: Jan K., v. Bezdkov 3., Boí-
kovice.

Koas. píjmení: Jan A.. Jindich A'.. Zdeslav

A"., v. Vydi Kostelní.

Konpasy (Konipasy), nkdy hrad a ves v Ce-

chách, u Beziny," o. Pacov: Beneš Krami.

Bene- Krma z K.. z K. na Želeticích: 339.

361, 362, 385-

Konšín (v Komšeni), o. Namést nad Oslavou.

ves: 374. 375- 377-

Konice: Anna z K., manž. Jindicha z Kunstatu

a z Jevišovic. babka Kateiny z Kunstatu: 11.

— Zdenk z Švábenic na K.. Konický z Svábe-

nic na K.: 209. 225. 232, 260, 284, 310, 311.

Konicky. Konická (podle Konice) : Anna, v.

Svá1>enice. -- Zdenk, v. Moštnice Horní,

Švábenice.

Konipasy, v. Konpasy.
Konšelský, píjmení: Jan K.. v. Pulice.

Kopanina Dolní, rybník, v. Pavlice.

Kopka, les, v. Kdou-ov.
Kopnovice, v. Kachnovice.
Komice, v bývalém Pruském Horním Slezsku,

vládní okres Opolí. kraj Ratibo: Apsolon
Sobek z K.. strýc Zdenka: 403, 404. — Hynek
Bilík z K.. z K. na Veselí, [otec Smila]: 187,

J 93, T 97- 2°3. 209. 210. 218. 22^. 22J, 241. 2jj.

281. ;>>S. 311, 316, 323. 33" 338, 347.
Smil Bilik / K. na Veselí, [syn Hynka]

307. [08, ii). Zdenk Sobek z K., man/.
A.polona 1 I z Sezenic, strýc ^.pso

("3. 104.

Korolupy (Chrlopy, Chrlov), o. [emnice, ves:

5i. i> i-

Koriitiiuy (Karinthia, Korytany): vévoda (dux),

v. Albrecht (Albertus). Nejvyšší mistr zá-

kona sv. Jana \n> K. Jan z Vartmberka, v.

\ .11 tenberk.

Koryiník, rybník, v. Jaromice nad Rokytnou.
Koenská, Koenský podle Korná, \ echách,

... Beroun), píjmení: .Uma, v. Sady Xové 2.,

Terešov. - Jan, v. Tereši >v.

K oi 111. v. Kuím.
Kosa. njmení: . litxustyn A., Danyel A.,

Eliáš A.. Jakub K .. Jiík Kosa, v. Jihlava

(mšané). V. ta

Koší, píjmení 1 Kosa?): Jindich l\ .. Jiík
A.. / 'avinec l\ ., v. Rácov.

Koslar. píjmení, poddaný, v. Vrbov.
Kosn í k y, v. Kostníky.

Kosov,o tbeh Alena z K.:2&.— ElškozK.:2&.
Kosová, íes, v. Budjovice Moravské.
Kosové, omylem originálu místo Vosové, v.

( )-. >\é 2.

Kost, hrad v ("'echách nad vsí Pudkn-tí, u Lil".;,,

víc. o. S. .holka: Jaroslav ml. z Selnberka a z K.,

/. Šelnberka a z K. na Rožnov: 209, 218. 258.

Kostelec, o. Jihlava, ve-: 13. ()0. 143.

— Rybník Si raka: [44.

— Anna z K. a z Stonaova, manž. Jeticha
z Prostiboe, z Prostboe: 9, 44, 45. — Do-
rota z K., z K. a z Stonaova. manž. Jana
z Krasovic, z Královic: 9, 31.

Kostice. o. Beclav, ves: 195.

Kostníky (Kosníky), o. Jemnice, ves, tvrz: 54,

(místo „v Kostnicích" ti „v Kostnicích"), 99,

io6, 195.— Dúbrava, les: 54, 106.

Lázy, pustí 'tmy : 99.— Arkleb z K., bratr Jana 2. [a Markéty, strýc

Jana 1.]: 81. — 1. Jan z K., [strýc Arkleb a

Jan 2.]: 38, 99, 110-112. — 2. Jan z K.. /. Ští-

tenský, Stitenský z K.. bratr Arkleba a Mar-
kéty, strýc Jana 1., manž. Anna z Prudic: 81,

211-213, 220. 221. — Markéta z K., sestra

[Arkleba] a Jana 2.. syn Bernart z Hodéjova:

212 (místo „Markéty" ti ..Markéty").

1. Košíkov. hrad u Drahonína, o. Tišnov, pustý

hrad: 36.

2. Košíkov, o. Velká Bíteš.ves: 17,59,83, 133. 190.

Kotlasy, o. Žár, ves: 81, 257.

Kotlava, píjmení: Matj K., poddaný, v. Vrbice 1.

Kotounský. Kotúnský, píjmení: Jan K., v. O-

tšice.

Kotvrdovice (Gotridovice, Gotvrdovice), o.

Blansko, ves, tvrz: 9, 10. 15, 35, 51, 2j_^.

— Jan Gedeon Kotvrdovsky z Volešniky,

bratr Jiíka 2. a Vonše: 273. — 1. Jiík ze

Zhoe a na G.: .62. — 2. Jiík Gedeon Kotvr-

dovsky z Volešniky, bratr Jana Gedeona a

Vonše Gedeona: 273. — Foncš Gedeon z Oleš-

niky na K.. bratr Jana Gedeona a Jiíka 2.,

manž. Barbora z Petvaldu: 2~~.

Kotvrdovsky : Jan Gedeon, v. Kotvrdovice, O-
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lesnická 1. — Jiík Gedeon, v. Kotvrdovice,

Olešnika r.

Kounice, v. Kounice 1.. Kounice -'.

1. Kounice Dolní (Kounice, Kúnice), <>. Ivan-

ice, msteko, hrad, zámek: 68, -'45, 246, 266,

267, _75, 276, 295, jo". 4"". 4-'-'.

— Klášter: 07, 68, [62, [63, -'45. 246, 266, 267,

276, 295 a jo' (statek kounický), 406. — Pro-

boštové: Jan: 102, J70 (probošt nkdy kounický,

na ten as držitel panství vlasatického), 433
(str. 276). — Martin [Goschel]: ioj, 163. —
Volfgank. 07. 68. — Pevora Kateina: 67. —
Subpevora Margreta: 07, 432 (str. 67, . 242).
— Circatrix Dorota: 67.
— Plat z Hájavy na zámek Kounice, v. Hája-

va, Vlasatice.

— z Kounic (Kúnic) : S toš o vé, Š t o š o v é:

Hynek Štos z K. : 261. — Jiík Stoš z K.,

manž. Dorota z Hrádku: 43. — Šiškové: Jan
z Kounic, z K. na Slavkov, z Slavkova, /. Šiš-

ka z K. na Slavkov, bratr Oldicha 1., Petra,

Václava 1.: 211, 222, 225. 241, 243, 24b, 247,

-'53. -'55. -'65. 271, 280, 281, 285, 297, 308, 310.

311, 316. $22-326, 328, 329, ^2, 333, 335-338,

342, 347, 350, 353, 355, 358, 360, 363, 367, 368,

$7^ 373. 37o, 383, &j, 389, 393, 395, 397-400,

402, 405, 406, 418. — 1. Oldich z K., z K. a

na Slavkov, z K. a z Slavkova, bratr Jana.

Petra, Václava 1., otec Václava 2. a Symeona:
21 1, 310. — 2. Oldich ( Yoldich) z K., z K. na

Slavkov, z K. na Veselíku, [syn Petra]: 418,

420, 425, 428. — Petr z K., z K. na Slavkov,

z Slavkova, z K. a na Damboicích, P. Šiška

z K., bratr Jana, Oldicha I., Václava 1., manž.

Dorota z Heraltovic, [syn Oldich 2.]: 211,

245, 279, 280, 312, 3-'-'-3-4. 347. 409 -- Sy-

meon z K., syn Oldicha 1., bratr Václava 2.:

310. — 1. Václav z K., z K. na Slavkov,
z Slavkova, syn Oldicha 1., bratr Jana, Oldi-
cha 1.. Petra, manž. Margeta z Vodník: 211,

237, 247. 280. 310, 335, 337. — 2. Václav ml.

z K., syn Oldicha 1., bratr Symeona: 310.— Zygmund [z Zástizl na K.]: 422. — Jiík
Žabka z Limberku na K., krále JMti rada a

místokanclé král. es.. viccekanclé král. es.

:

246, 253 a 433. 207, 275. 276. 290, 295-297, 334.

337, 367-

2. Kounice Horní (Kounice, Kúnice), o. Hroto-
vice, msteko, tvrz: 50, 91. 120, 121, 158, 159.

K o u s k y, v. Kúsky.
Kouim, v. Kuim.
Koušovský lán, v. Blovice.
Kouty, o. Tebí, ve^: 374, 383.

Kovaov, neuren: Mikuláš Chyba z K., kanov-

ník kostela Olomúckého a probošt kostela sv.

Petra v Brn: 326. 331, 332, 395.
Koválov, zaniklý u Žabic, o. Židlochovice, ves,

pustá ve^: 63, 130.

Kovalovice, o. Slavkov. ve>: 10, 126, 128, 415.
— Máchnu z Janova a z K., manž. Viléma
z Bolikovic: 10.

Kozel, píjmení: Jan A"., v. Habí, K., v. Pern-

štejn, Bohunka z P.

Kozí, neureifo (hrad v echách, u Tábora ? 1

:

Alžbta 7. K.. manž. Yolíganga Házle z Nové
Vsi: 97. — Ctibor z K., manžel Kateiny
z Skalice, ze Elškv z Žerotína: 8.

Kozí hbety, hora, v. Lelekovice, Nmíce 2.,

Újezd 10.

Kozky, lesy. v. Lelekovice.

Kozlany, o. Námš nad Oslavou, ve>: 374, ^jj.
1. Kozlov, o. Jihlava, ves: 374, 383, 392.
2. Kozlov, hrad u Kozlan, o. Námš nad Osla-

vou, pustj hrad, pustj zámek: 374. 377.
3. Kozlov (Kozlovice asi Kozlov), o. Velké

Meziíí, ves, véska: 80, [25, 244, 72, 390,
405

. .— Jiík z Kozlovic, syn Kozlovcv (asi Miku-
láš Kozlovec z Kozlova): 36.

Kozlovec, píjmení: A.'., v. (asi) Kozlov 3.

Kozlovice, v. (asi) Kozlov 3.

Kozojedy, zaniklé u Frejštejna, o. Vranov, pustá
ves: 58,

Kožichovice, o. 1 ebí, ves: 374, 383.
Krabice, píjmení: Jan K ., v. Weitenmúhle.
Kracovice, o. Tebí, ves: 374, 383.
Kracz, píjmení: Matj A'., v. Vícenice 1. (m

j. ? )

.

Krahulov (Kralohov), o. Tebí, ves: 99.— Rybník Parný: 99.

d e K r a i g, v. Krajíc.

Krají: Adam A"., Adam l 'olf /v"., v. Jaroslavice,

Krajk. — Albrecht K., v. Daice. Krajk. —
Jan A"., v. Krajk. Oslavany, Uherice 2. —
Jií Volf A\, v. Krajk, Liov. — Lipolt K., v.

Krajk. — Václav A ., v. Krajk, Mladoovice,
Uherice 2. — Volf st. A"., v. Bystice 3.,

Krajk, Landštejn. — Zdenk K., v. Krajk.
Krajíka: Anna A'., v. Krajk.

Krajk (Greg. Kraig, Krayg. Krayk, Krajk. Krejk),

hrad v Korutanech: páni z K. : 3 (rod pansky
starodávní 1. 81, 82, 432 (str. 8t. si. p., . 2$ a

22 zd.). — Adam Krají z K.. A. I 'olf Krají
z K.. A. Volf Krají z K. na Jaroslavicích,

Volf Adam Krají z K. na Jaroslavicích, bratr

Albrechta, asi Jana 3., Jiího Volfa, manž.
Mandalena z Lichtnštajna: 383. 387. 389. 393,

397, 401, 402. 414. — Albrecht Krají z K.,

z K. a na Daicích. bratr Adama Volfa, asi Ja-

na 3., Jiího Volfa, ujec Volfa Dytrycha, hra-

bte z Hardeku etc, manž. Mandalena z Ve-
sovic: 389, 420. — Anežka z K., [otec Volf-

gang 1.]: 205. — Anna z K., A. Krajíka z K.,

[otec asi Volfgang 1.], manž. Zdeka z Vald-

štajna: 329, 402, 415. — Apolona z K.. manž.

Albrechta z Boskovic: 37. — 1. Jan z K.. bratr

Kunráta 1., Lipuolta [.: 81. — 2. Jan Krají

z K.. z K. na Nových Uhericích, [syn Jindi-

cha], manž. Anna z Huburku: 333. 338, 339.
— 3. Jan Krají z K., z K. na Oslovanecli

jiný než lan 2.), bratr Adama Volfa, Albrech-

ta. Jiího Volfa: 408. 409, 411, 414- — Jind-

ich z K.. z K. na Cornštajn, z K. na Dai-
cích, [syn Yolganga], bratr Jiího 1.. Konrá-

da 2.. Lipulta 2.. syn Lipolt 3., strýc Volfang

z K. 81. 82. io6, 158. 213. — 1. Jií, Jiík

z K.. z K. a na Lantštajn, [syn Volfganga],

bratr Jindicha. Konráda 2., Lipulta 2.. strýc

Volfang z K.. hyn Zdenk r.J: 61, 80. 81, 432

(str. 81, 4. p.. . 21 zd.l. — 2. Jií Volf Krají

z K.. z K. a na Liov. bratr Adama Volta. Al-

brechta, asi Jana 3.. ujec Volfa Dytrycha, hra-

bte z Hardeku etc: 393. 420. — i.Kunrái z K..

bratr Tana 1.. Lipuolta 1.: 81. — 2. Konrád
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z K. (Kunrád, Kunut 1. [syn Volfganga],

bratr [indricha, [iiho i., Lipulta 2., strýc

K.: 81, 8 1. Lipolt, Li-

puoll na 1., Kunráta i. 81. — 2.

Lipult, Lipuoll K. a / Cornšl

... : K. na < !oi

udi cúd) brnnské, práva zem
markrabství n . syn

K., bratr Jindicha, Jiího 1..

K01 c Volfang z K. 31, 43, 50, 51,
• ,. 85, 89, 90, 91,

•1. [Ol 103, 10Ó-II2, 1 '.v 2l6. — 3.

Lipo [ \ tnín, Kraji z K na

Vratnin, syn Jindicha, man Margeta z Lés

I 7, 333. 338, 353- '

•''

x n 1 Mladoovicích, z K.

na Nových Uhericích, z K. ha Uhericich,

[ na flincích, manž. Johanka, purkhrabin

363, 3' '7. 372, 373, 375, 3^3,

397, 400, 402, -'. 1
1 t. iiN, 423, 425,

K . / '<>// /\ rají, l 'olf l\ rají

K. Volf starší Kraji z K, Volf Kraji
z K. na Bystici, na Nové Bystici, Volf st.

z K. a na Lantštajn, Volf Kraji /. K. a na

Landštejn, nejvyšší kanclé král es. (Wolfi
reg, de Kraig, de Krayg, Krayk, supre-

mus regni Bohemie cancellarius), nejvyšší pur-

krabí pražský: 277, 283, 292, 293, 295-298, 303,

333, 337, 338, 353, 359, 363, 421. — 1.

\ olfgang z K., otec [Jindicha, Jiího 1., Kon-
ráda _'.J a Lipulta 2., [Anežky, asi Anny]: 54,

81 (nejm.), 432 (str. 81, si. p., . -'4 zd.). —
2. Volfang z K., strýc Jindicha, Jiího [.,

Konráda 2. 1 Kunráta 1. Lipulta 2.: 81. [1.

Zdenk Kraji z K, syn Jiího i.J. 2. Zdenk
Kraji 7. K., [otec Zdenk i.|: 402, 415.

Krajovice. zaniklé u Menhartic. o. Jemnice, jen

K.. pustý dvr: 135.

Krakovec, o. Konice: 1 1 arci Chudobín z Boic
na K.: 211. — Michal Závise z Slavíkovic na

K: 337.
Král. píjmení: Mikuláš K .. poddaný, v. Rozinka

1 ) .lni.

Kralice (místo „Králice" ti všude „Kralice" 1.

o. Námš nad Oslavou, ves, tvrz: 40. j£, 128,

282, 401.
— Lúka v Dobrútov (Dobrutov?) : 128 (tu

nebo u Budišova?). V. Budišov, Dobrútov.
— Panoši z K.: 69. — Blud z K., Hron Blud

z K., syn Víta 1. a Doroty z Žeravic, manž.

Machna z Tvorkova. |strýc Vít 2.\ : 8, 22, j*. 34.

40. 53. 61, 64, o,,. -,. 78, 79, 83, 85, 86, 90. 91.

98, [oi, 102, 106-109, 111-113, 115, 116, 120,

125. 120. 129. 133. 13'). [38, 14-'; 1 44. 282. —
Jan z K... syn Víta 1. a Doroty z Žeravic. strýc

Vít 2.: X. 22, 28, 78, 107. — i. Jindich z Iv..

syn Víta 1 . a 1 )oroty z Žeravic. [strýc Vít 2] : 8.

- 2. Jindich Kralický (místo „Králický" ti

všude „Kralicky"!. Kralický z K., z K. a rra

K., rytí, syn Drona Bluda, manž. Kateina
z Doubravice: 282. 338, 386, 401. 409, 424. —
Petr z K.. syn Vita 1. a Doroty z Žeravic,

c Vit 2.]': 8, 22. 28, '17. 68, 78. — 1. Vít

z K. manž. Dorota z Žeravic, :>ynové Blud
(Hron Blud), Jan, Jindich. Petr, Zbynk: 69.
— 2. Vít z K., strýc [Bluda], Jana,

|

Jindicha,
Petra]. Zbenka: 107. 137, 142. 172. — Zbenk,

Zbynk z K., syn Víta 1. a Doroty z Žeravic,

strýc \ íta 2.: 8, 22. 2X, 78, 86, 12S, 133. 137.

Kralický (tak ti všude místo Králický), lind-

> ich, \ . Kralice.

K r aloho v, v. Krahulov.
Králová. (Králová Ves, Králov} Láze), <>. Dm
o\ K nnka /. Královej Vsi, z Královejch Lází,

manž. Jana eluda z Pálovic a na Budíkov,

tS4, '57-

Králové klášter, \. Brno (klášter cisterciaek).

Královice (Královice?), v echách, neureno,
které: Anna / K., man/. Jana [Sirotka]

z Lichtnburka a pak Danka / Zap (Záp?): 15.

(.6, 10. 58 (omylem originálu Hynka), 60, ~2,

00 Markvart /. K: 50, 72, [16.

Královna, louka, v. Budjovice Moravské.
Královy klášter, omylem originálu místo Králo

vé. v. Brno (klášter cisterciaek).

Kraiiiolíu iKramolná, Kramolno), 1 1. Námš
nad Oslavou, ves: 12S, 133, 137, 142, 173, 190.

Krasko (Carniola, Karnyola) vévoda (dux),

v. Albrecht (Albertu^. Nejvyšší mistr zá-

kona sv. Jana po K. Jan z Vartmbcrka, v.

Vartenberk.
Krásnvcs (Krá.-in \'es), o. Velké Meziíí,

ves: 244, s-j2.

Krasonice. o. Tel. ves: [8, 21, 46, 134. [80, [98.

— Krasonicský rybník: 27.

Krašovice (Krasovice), v Cechách, o. Sedlany:
Jan z Krasovic, Krašovic, manž. Dorota z Kos
telce, z Kostelce a z Stonaova: 9, 31, 44 (místo

„z Krušovic" ti „z Krašovic").

Krátecko. dnes jen dvr u Vlachovic, o. Val.

Klobouky, pustá ves: 399.
Kravae, <>. Hluín: Alžbta z K., manž. Pertuol-

ta z Lipého: 7. — Johanka z K. a z Strážnice:

10. — Kuka /. K. a z Strážnice, manž. Václava
z Boskovic, tetka Anny z Valdštajna a na Židlo-

chovicích: 13, <>_>.

Krayczeryn, louka, v. Borotice 2.

Krayg, Krayk. v. Krajk.

Krma, píjmení: Beneš K., v. Konpasy, Žele-

tice 2.

K r e j k, v. Krajk.

Krevlice (Krylvice), nkdy ves, nyní Krevlický
dvr, místní á-t Bezského, o. Velká Bíteš,

ves: 20.

K r e z y n k, v. Keslík.
1. Krhov. o. Hrotovice, ves, tvrz: 8, 43, 47.
— Jan Zelený z ían a na K.: 133, 180, 335,
338. — Kateina z Skalice a z K„ manž. Filipa

z Víková a z Prusinovic: 43.

2. Krhov, rybník, v. Pole 1.

Krhovice, o. Znojmo, ves, tvrz: 120.

Krlovec, píjmení: K., v. Odunec.
Krnice, o. Mor. Budjovice, ve>: 40, 61, 199,

331, 433. Ltr. 33i. . 187).— Krucický rybník: 331.

Krocan, píjmení: Jíra K., poddaný, v. Vrbice 1.

K roffendor t, v. 1 1 rabtice.

Krokoín. o. \"elká Bíteš, ves: 2T,, 46.

Krokvicar. Krokwiczer (podle Krokvic, zanik-

lých u Písenéhi < 2.) : Jan K-., v. Sady 2. — Mi-
kuláš K., v. Písené 2.. Sady 2. — Petr K., v.

Písené 2. — Sigmund K., v. Lubnice, Sady 2.

— Volf K.. v. Písené 2., Sady 2.

Krokvice. zaniklé u Píseného 2.. o. Slavonice: 424.



Kromíž
467 Kukvie

Krokwiczer, v. Krokvicar.
Kromíž: 249, 251.
— Bohunek Škorn z Stranová, hejtman na K.:

251. — Mikuláš Bystice z Ojnic a z K.. rytí:
320.

1. Kronví. Kronviz, v Krumví.
2 K r o n v í , rybník, v. Krumví.
Krop. píjmení: Mikuláš A"., v. Dankovice.
Kropií, píjmení: Aleš /\'.. v. Buovice, Nevdo-

mí. — Jan A.. Jan st. K., v. Buovice, Hranice,
Litenice, Nevdomí. — Jindich A., v. Buo-
vice, Nevdomí. — Jiík A"., v. Buovice, Nev-
domí. — Kryštof A., v. Buovice. Nevdomí. —
Mikuláš A., v. Buovice, Dražúvkv. Nevdomí.
— Tas A"., v. Nevdomí. —: Zbenek K.. v. Buo-
vice. Nevdomí.

Krotajchl. Krotaychyl. rybník, asi nkde v okolí

Brtnice 2., nebo Opatova, nebo Zhoce 1.: 221,,

28U
Kroužek, o. Slavkov: 230. 248, 249, 395.
Krpá, píjmení: Havel A., manž. Margreta ze

Lhoty: 91.

Krs, píjmení, poddaný, v. Bezník.
Kršín, píjmení, poddaný, v. Zvole. asi 1.

Kruhy, les, v. Otchleby.
Krumlov Moravsky (Krumlov): 7. 93, 345, 346,

369, 370, 394-— Lacebni hora: vinohrad v L. h.: 345.— enk z Lipého a na K., [syn Jana], bratr

Pertulta a Vilíma: 306. — Jan z Lipého na K.

(omylem originálu z Dul)é a z Lipého na K.),

nejvyšší maršálek král. es., nejvyšší komorník
markr. mor., syn Bohunky z Pernštejna, [otec

eka, Pertulta. Viléma], ujec Jana z Pern-
štejna na Helfnštajn: 195, 204, 209. 221, 222.

225, 22S. 231. 27,2, 234-23O. 241. 242. 25I. 255.
2ÓO, 201. 2J2, 320. 321. 342. 368, 37O. 37I. 394.— Pertolt, Pertult, Pertuolt z Lipého na K..

nejvyšší maršálek král. es., hejtman markr.
mor., krále es. (Ferdinanda), krále a císae
Maxmiliána komorník, [syn Jana], bratr eka
a Vilíma: 306, 315, 316, 329, 336, 354, 363, 367,
37' •• 38*3. 389- 393. 394. 408, 409 (nejm.). 411,

414. 418-421 (nejm. I. 424. 425. 427. 428 (nejm.).— Vilím z Lipého a na K., [syn Jana], bratr

eka a Pertulta: 306.
Krumsín (Krumpsín), o. Plumlov: Jakub z Žá-

rová a z K., hofrichté markr. mor.: 53, 61, 64,

71 , 77. 85. 101.

1. Krumví (Gronvicz — lze také ísti Gronvirz
— , Kronví, Kronviz). o. Klobouky, pustá ves:

44, 125. 218, 219.

2. Krumví (Kronví). rybník: 218.

K r u š o v i c e, v. Krašovice.

Krylvice, v. Krevlice.

Kenovice (Chenovice), o. Slavkov, ves: 89,

245, 279, 280.

1. Kepice (Chepice, Chipice), o. Hrotovice,
ves: 251, 314, 331.

2. Kepice (Chepice), o. Židlochovice, ves: 10.

— Jan z Ubla a z Ch.: 10.

Keptov (Chrapinov, Chaptov, Chebtov, Chep-
tov), zaniklý u Rudy. o. Vel. Meziíí, ves.

pusta ves: 27, 125 237, 244, 372. 374, 377, 392.
Kreshk (Krezynk. Kesník), zaniklý u Stálek, o.

Vranov, ves, pustá ves: 34, 414.
Ketín (Kttín), o. Kunštát. ves: 196.

1. Kídlovice eské (Kídlovice, Skídlochovice,
Skídlovice, Sskídlovice), o. Jaroslavice, ves:
14. 56, 1 08. 169. 189, 404.— Bucek, Jan Bucek z K., bratr Margrety: 14,

25. — Margreta /. Ss., sestra Buzka, manž!
Hrona z echoovic: 24, 25.

2. Kídlovice M a 1 é, Kídloviky,
Kídloviky Malé. v. Kídlvky.

Kídlvky (Kídlovice Malé, Malé Kídlovice,
Kídloviky. Malé Kídloviky) o. [aroslavice,
ves. ves osedlá: 208, 299, 301, 338.

Kimice, v ("echách, ... Plze: Martin z K.. M.
Plcák z K. : 129, 130, 138.

Kímov, zaniklý u Vracovic, o. Vranov, pustá
ves. 154, 159. 23<.. 31.4. 393.

Knštofor, poddaný, v. Slatina 1.

Kivce, mu. ., (Kivec), v (echách, o. Bez-
družice: Ctibor, (Stibor) z Kivce: 120. —
Jiík Kivecký z Kivce: 217. 269. 300.

Kiv é, v. Koví.
Kivé c, v. Kivce.
Kivecký: Jiík A"., v. Kivce.
1. Kíž, rybník, v. Vlasatice.
2. Kíž, u sv. Kie klášter, v. Znojmo.
Kižanov, o. Velké Meziíí, hrad, pustý hrad,
msteko: 19, 20, 390, 405, 416.— Kižanov Horní = klášterstvi (= ždárský'
díl Kižanova) : 45.— Kostelík Matky Boží ped hradem v Kiža-
nov: 19.

— Alena [z K, tetka Anežky]: 19. — Anežka
[z K., manž. Smila r. z Doubravice a z (>-.»-

vého], matka Hynka. Jiíka. Václava, Zik-
munda, bratí z Dúbravice a z Osového: 10,

-^o. — Milota Kižanovský
\

= z Meziíí a

z K.J : 19, 20.

Kižanovice, o. Slavkov: 114. 135 [asi].

— páni kižanovští (= držitelé Kižanovic):
114 (místo ..páni Kižanovší" ti „páni kiža-
novší").

Kižanovský: Milota K., v. Kižanov.
Kížlovice (ížovice), zaniklé na panství bud-

kovském, o. Jemnice: 101, 111.

Koví (Kivé, Ková. Kové), o. Velká Bíteš,

ves: 45, 95, 178, 278, 355.— Kamenný mlýn, mlýn druhý od K.: 95, 178.

— Elška z K., manž. Puty. eeného Sabart,

z Rudulce. dcera Anna z Rudulce, ze Jan
z Vranova: 5, 10. — Petr Šetka z K. : 178.

K š t a 1 e k 1 Kštálek? ). v. Stálky.

K t t í n. v. Ketín.
Kuba. píjmení: Jakub A'., poddaný, v. Ve-^ce 3.

Kubeš Adolf: 434 (str, 7,7j. . 27 a str. 388. . 181.

Kubšice (Kupíce. Kupšice), •>. Mor. Krumlov.
msteko: 3. 30. 207. 348, 349.— as

I
z ernína a z K.]: 59. — Knz í

z Minic a z K. : 59.

Kubuov lán, v. Odunec.
Kukvice. zaniklé u Josef . Hodonín, ves:

137. 189, 207.— Hynce z K.. z K. a z Rosic, otec Znaty, [Jana

a Jiíka?], [manž. Elška z Ojnic]: 11, 14, 17.

19. 20. 22, 25, 52, 147. — Jan z K.. [syn Hynce
a Elšky z Ojnic?], bratr Jiíka: 148. 1O0. —
Jiík z K.. [syn Hynce a Elšky z Ojnic?], bratr

Jana: 148. — Kateina z K.. manž. Zigmunda
z Mírová: 171. 172. — Margeta z K., manž.
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1 >úbra\ ice

. syn Hynce a Elšky

. 1-7. '-'"•

kiiln..x v, Kuléo> pusta

Kumžak, v. Kui

1. Kiin.i. '•"'•

K. 111.1. irijmení: A., v. B kunstat.

Dambo-

ralt K.,v.i .
Kun

K 1
íl it, Luken [.,

jtm. - - Jindich A., v.

Kunšl i r3'íí0/ /k'-. n
-

D.miho-

acfr/av A., v. Kunštát. —
Damboice, Kunštát, Lukov 1.

a., v. Kunštát. Zigtnund Kuna, v.

Kui »v '•

Konice nati Ostravicí, o. Frýdek: Hynek z k..

Kun fC: 211.

Kunický: Hynek, v. Kunice nad Ostravicí.

Kundratice, Bystrice nad Pernšt.: Mašek

K 1-'. toi.

Kundratice (Kundratice u Kižanova), o.

i ií, ves: 390, 4»5
;

Kaneš, jm. muž. nebo píjmení: Jan k.. v. Lip

nicka.

Konice (Kunic), o. Kunštát, ves: 6.

z K ú n 1 c, v. z Kounic.

K ú n 1 c e, v . K< lunice 1., ->.

Konicky, o. Blansko, ves: [64.

2 Kuniky (Kunovicky), zanikle u Hodonína,

ves, ves pustá: 65, 72, 88, 137.

j. Kuniky (Kunóvky, Kunuovky, Kunvky),

zaniklé 11 Heršpic 2., ves pustá, pustý hrad

kunovský, kunvský, tvrz: 23, 86, 89, 211, 310.

Žleb Trojanov (asi tu a u zaniklého Troja-

nova) : -'li.

Kunigsperk, neuren 1
Mikuláš z K., manž.

Margeta z Horru: 1 13.

Koníkovský dvr, v. Zhoi 1

Kunovice, o. Uherské Hradišt: Anna z K.

hto?), manž. Jana z Kyjovic na Kobylní-

cích: 226. — Hynek ze Zvole a z Kolštejna a

na K., svn Kateiny z Marejže: 306. — 1. Jan

z K., z K. a na Uherském Brod, na Brod
Uherském, nejvyšší komorník markr. mor.,

í markr. mor., [otec Jeticha a Kate-

iny] 42, 95, 153, 157-161, [64, [67-171, 177.

t79, [83, 1S7, 193, 197, 2°3, 209, 216-218,

221-223, 225, 227, 22X, 232, 241, -'43, 249, 251,

255, 258, 26 1, 261, 265, 281, 285, 287, 289, 293,

304, 308, 310, 311, 316, 326.- 2. Jan

z K.ana Hluku, švagr SazimyZajímae z Kun-
[i iš vicích: 429. - Jetich z K.,

z K. na Uherském Brod, na Brod Uher-

ském, Jetich z K. na Ostroze, na Vostrov,
loí markr. mor., [syn Jana 1.]: 333,

52, 355. 360. 363, 367, 373, 37". 383,

3S7. 389, 393, 397- 40-'. 408, 411. 414. 4' s
- 422,

425, - Kateina z K., [dcera Jana 1.]:

Ku n o v i k y. v. Kuniky 2.

Kunóvky, kunovský hrad, v. Kuniky 3.

Kunštát, v. Kunštát.

Kunstáty, ást hory ejkovské [vinin], v Kun-
státích vinohrad Vonný, v. ejkovice.

Kunštát aun~t.il. Kunštát) hrad, msteko,
1 isada : 6, 50, 51

.

Páni z K. (rod panskj starodávní): 3: páni

k , rod -mm. 220, 297 299, 313, 31 1. 319, 320.

1. Barbora z K. .1 z Podbrad, syn IVrtult

1. z Lipého 6, _'. Barbora z K., man/. Hei

mana z Zástizl ( Barbora t.?): 115, 130.

1. Boek z K., Boek si. z K. (Boczko de Cun-

stat, Boczko senioi de * unstat), B. Kunti z K.,

B Kuna K .1 z Bolehradic, B. kuna z K. a

•
1

'.11.
, .\ .1. na Búi 1 >v 1 1 li czki 1 de ( lunstat, alias

de Buzow I, [brati ( enk 1.. Jan 5. |: 3, 6, 13,

1 l. 2i, 35, 3S - 39, 13. 44, 53, "" "I- 43' l

s,r
-

14, pozn, I], 2. Boek Kuna z K., z K. na

Lukov, syn Jana 6. .1 Dorot} z Zástizl: 284,

298, 310, 31 1. 316, 319. 1. enk 1 . ku-

na z k.i, . z k.. [bratr Boka 1. a Jana 3..

man/. Margreta ze Svamberka, synové Herall

2., Ladislav]: 14, 36, 431 [str. 1 1. pozn. ')]. —
2. enk Kutní z k.. z k. a na Lukov, z K.

na Damboicích, syn Jana 6. a Doroty z /..i

stiži: 284, 298, 319, 333. 340, 347- — Erhar-

dus de Cunstat, v. Heralt 1. z K. - Hanuš
z k. a z Podbrad, kníže minstrberský v Slezi,

olešnický, hrabie kladský, [syn Karla [.]: 298,

319. 1. Heralt (Erhardus) z k. (de Cun-
stat), nejvyšší komorník cdv olomoucké: 3
u rad písežné JKMti), 13. 21, 31, 39. — 2.

Heralt Kuna /. K., z K. a z Bolehradic, z Pole

hradic, z K. a na ejkovicích, z K. a z Pole

hradic na ejkovicích z k. a na Hodonín,
Hodonský z K., hyn eka 1.]. bratr Ladisla

va, man/. Mandalena z Lomnice, strýc Jan 5.:

88, mm. 95, 96, 99-102, 105, 108. 109, 115. [25,

133, l 3 , 'i3s
.

>4m [42, t44. '45. '47 '4'). '53.

135-137, [60, [61, 1(17. '7°. i7 c
>. [83, 207, 208,

249, 250, 256, 266, -74, 275, 277, 278, 284, 285,

309. — Hynek Boek z K., [syn Jana 2.]: 128,

155. 137. 171. [88. — 1. Jan, ecem Suchý ert
(tak ti. i hned dále, místo ert), z K. (johan-

nes, dictus Suchy ert, de Cunstat): 13. — 2.

Jan z K. a na Buchlov, Jan Boek z k.. /. B.

ml. z k. (Johannes Boczko iunior de Cunstat),

J. B. z k. na Polné, manž. Kuka z Pernštaj-

na,
I
otec Hynka]: 3, 6, 12, 18. 43, 50. 51, 59,

130. — 3. Jan Heralt z K., z K. a z Plumlova,

strýc ProkazK.: (1,10.35.50,51.— 4. Jan Kuna
z K. ( [ohannes Kuna de Cunstat): 13 (Cuna),

21, 25, 31, 43 (nebo Jan 5.?), 50 a 51 (nebo Jan

5.?). - 5. Jan Kuna z K. na Hodonín, J. K.

z K. Hodonský, strýc lleralta _'.: 30, 43 (nebo

spíše Jan 4.?), 50 a 51 (nebo spíše Jan 4.?), 53,

60, 04. 71. ~2, 136. — (>. Jan Kuna, J. K. z k..

z K. na Lukov, z Lukova, z K. a na Rožnov,
pán a držitel kláštera oslovanského, nejvyšší

komorník markr. mor., hejtman markr. mor.,

bratr Jindicha 2., Smila 1.. Zigmunda, manž.

Dorota z Zástizl, synové Boek 2., enk 2.,

Jan 7.,' Kryštof, Smil 2.: 81, 88, 97, 130, 177,

'1711. 1 Si (nejm.l. 1S3 (i nejm.), 193-197. -'03-205.

207-joy. -mi, 212, ji 3, 217-219, 221, _'_'-'. 225,

227, 229, 230, -'32. 233, 2T,j, _'4 1, -'4-'. -'4". 248,

_>40. -'51. -'53. -'55. 258-261, 265, 267, 268, 270-

2-2, 276, 278, 270. 281, 2S4. — 7. Jan Kuna

z K.. z K. na Lukov. syn Jana 6. a Doroty

z Zástizl. ty asy nejstarší fundátor, pán

vrchní kláštera sv. Michala v Brn zákona
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sv. Dominika predicatorum: 284, 298, 313, 319,

333. — 8. Jan Zajímal z K., z K. a na Jevišo-

vicích, [syn Jindicha i.J, bratr Prokopa: 59,

90, '30, 131. — 9- -/<"' Zajímat z K.. z K. na

[evišovicích, z K. a z Jevišovic, z K. na Tavi-

kovicích, z K. a z Jevišovic na Tavíkovicích,

nejvyšší sudí markr. mor.: ie/j, 209, 212, 219,

221, 222, 225, 230, 232, 241, 243, 249, 255, 265,

269-272, _74, _77. .78. 281, 285, 290, 293, 296-

298, 300, 308, 309, 311, 313-31". 3'°. $2},. 324,

328, 329, 332, :^). 340, 395. — [. Jindich z K.

a z Jevišovic, manž. Anna z Konice, [synové

Jan 8. a Prokop]: 11. — 2. Jindich Kuna z K..

z K. a z Lukova, z K. a na kláštee Smilhajmu,
bratr Jana 6., Šmila, Viléma, Zigmunda: 88,

219, 298, 319, 337. — 3. Jindich z K. a z Po-
dbrad, kníže minstrberský v Slezi, olešnický,

lirabie kladský, [syn Karla]: 298, 3 iq. — 4.

Jindich Zajímal z K. a z Jevišovic: 319 (
=

Jindich 5.?). — 5. Jindich Zajímal z K.,

z Jevišovic a na Skalici, strýc Sazimy Zajíma-
e z K. a na Jevišovicích : 429 (= Jindich
4.?). — [1. Jií z K. a z Podbrad], v. Jií
král. — 2. /irí z K. a z Podbrad, kníže minstr-

berský v Slezi, olešnický, hrabie kladský, [syn

Karla 1.]: 298, 319. — 3. Jií, syn Sazimy Ža-
jímae z K. a na Jevišovicích a Anny erno-
horské- z Boskovic a na Jevišovicích: 429. —
Joachym z K. a z Podbrad, kníže minsterber-

ský v Slezi, olešnický, hrabie kladský, [syn

Karla 1.]: 298, 319. — 1. Kare} |z K.j, kníže

minstrberské v Slezi, olešnické, hrabie kladský

etc, nejvyšší hejtman Dolní Slezi etc, [synové
Hanuš, Jindich 3., Jií, Joachym] : 219, 220. —
2. Karel Zajímal z K., z K. a na Jevišovicích,

z K. a z Jevišovic, bratr Sezemy: 204, 219,

292, 298. — 1. Kateina z K., manž. Jana
z Vartenberka a z Dína, její babka Anna
z Konice, manž. Jindicha 1.: 11. — 2. Katei-
na, dcera Sazimy Zajímae z K. a na Jevišovi-

cích a Anny ernohorské z Boskovic na Jevi-

šovicích: 429. — Kristof, Kryštof z K., Kryš-
tof Kuna z K. na Damboicích, z K. na Lu-
kov, syn Jana 6. a Doroty z Zástizl: 284,

298, 340, 347. — Kuna z K., v. enk 1. -

Ladislav z K., Ladislav Kuna z K., [syn e-
ka 1.], bratr Heralta 2.: 88,99, [I S, I25- -

Ludvík Zajíma z K. a z Jevišovic, z K. a na
kláštee sv. Prokopa: 171, 219, 29S. — Proek
z K., strýc Jan 3. Heralt: 6. 22. — Prokop z K.,

Prokop Zajímal z K., z K. na Jevišovicích. [syn

Jindicha 1.]. bratr Jana 8.: 90,92,93,95,96,108,
in9. lI 3, I! 4. IID . 1-20, 125, 126, [29-131, 133,

KVk 138, 142. — Sazema, Sazima, Sezama, Se-

zema, Sezima Zajíma z K., z K. a na Jevišo-

vicích, z K. a z Jevišovic, man/. Anna z Bos-
kovic, Anna ernohorská z Boskovic a na Je-

višovicích, syn Jií 2.. dcera Kateina 2., strýc

Jindich 5., švagr Jan z Kunovic a na Hluku:

270, 298, 319, 331, ^j. ^S, 354. 357. 360, 363,

307. 309, 371-373. 376. 37*. 3*3- 387, 389, 393-

397, 400, 402, 407-409. 4". 4M. 4-'-s
. 429 -

1. Smil Kuna, S. K. z K., z K. a na kláštee

Smilhajmu, nejstarší pán z K. a na kláštee

Smilhajmu, S. K. z K. a z Lukova. bratr Jana
o., Jindicha 2., Viléma, Zigmunda: 88, 210.

298, 313, 314, 319. — 2. Smil z K.. S. Kuna

z K., /. K. a na Lukov, z K. na Damboicích,
syn Jana o. a Dorot) z Zástizl: 284, 298, 319
34". 347- -- Viktoyn [z K. a z ]

kmeže minstrberský, opavský, hrabie kladský
etc, [syn krále Jiího]: 103. - Vilém, Vilím
z K.. Kuna /. K. Vilém K. >t. z K., z K. na
Hrádku, K. z K. a na kláštee Smilhajm, pod-
komoí markr. mor., bratr Jana 6., Jindicha
2., Smila [..Zigmunda, strýc Karla 1., strýc
Zajímau z K. a na Jevišovicích: Jana, Karla
-'., Ludvíka, Prokopa a Sezemy. manž. Anna
z Bakovic: 88, [59-161, 107, [68, 170. 1-1.

l %7, 193-197. -'"3. -'07. 219, 220, 225, 242. 248-
250. 256, 21.0, 261, 217, jj^, 277, 281, 285, 288,
289-293, 295-302, 304, 308, 309. 311, 513, 516,

317, 3i9, 321, 3^3. 328, 338, ,^72. ,vr? , 433 (str.

200. — Ztgmund, Zykmund Kuna z K.. z K.
a z Lukova, z K. a na kláštee Smilhajm,
•bratr Jana 6., [indicha 2., Smila 1. Viléma:
88, 219, 298, 319.

Kunuovky, Kunvky, Kunvský hrad.
v. Kuniky 3,

[Kunžak]. v Cechách, o. [mdichUv Hradec:
[Mikuláši Švehla [z K.J: 80.

Kupaovice, o. Pohoelice, ves : 90, 246, 357, 406.
K u p i c e, v. Kubšice.
Kurdjov (Kurdijov), o. Hustopee, ves: 106,

-"-7. 309. 4-7-
Kuroslepy, o. Námš nad Oslavou, ves: 40, 69,

70, 92, 137. 142. [73, 190. 243, ^7 , 371/391!
39-'. 401.
— Martin z K., poddaný: 128.

Kurovice, o. Holešov: Vilím z Yrchlabie na K.:
211.

Kuim (Koím. Kouimí, o. Tišnov, ves, tvrz:

37. }$$. 197. 198, 329.— Zygmund Nekeš z Landeku na Kouim:
,324-
Kuimská Nová Ves, v. Ves 10.

Kuímské Jestábí (Jestebí), v. Jestábí 2.

Kúsky (Kousky, Kúska), o. Velké Meziíí, ves,

véska: 42, 58 (místo „Kusku" ti tu i na 242
„Kúsku"), 125. 242, ^jj.

Kusý, píjmení: Jan K., v. Bohutice, Mukodly. —
Jiík K., v. Alexovice (nebo Oleksoviky?), Bo-
hutice, Mukodly. — Šlepán K., v. Mukodly,
Vedrovice. — Vilím K., v. Mukodly.

Kužel, píjmení: Arnošt K., v. Zeravice.

Kvasíce, o. Kromíž: hrad: 188.

— Anna z K. [= z Benešova] . manž. Mstjova:

7. — Dorota z Žeravic a z K.: 19. — Jan st.

z Šternberka a na K., nejvyšší sud! markr. mor.:

203, 207, 209, 221. 222. 22j. 232. 234, 241. 242.

247,251,284.
Kvíovice. v Cechách, o. Horšv Iýn: Adhlka

z K.. sestra Marty: 22. — Marta z K., se-tra

Adliky: 22.

1. Kyjov (Kyov) : Filip z Zástizl na K.: 138.

2. Kyjov (Kyjav), zaniklý u Ronova, o. Velké

Meziíí, ves: 244. 359 (v orig. omylem
Kyjav). 403-

3. Kyjov, o. Ždár, ves: 10, 360.

Kyjovice. o. Znojmo, ves, tvrz: 143. 415, 410.

— Hora kyjovská (vininái: 141. 388. 423 (e-
ená Kyjovská). — Nová hora (kyjovská, vi-

niná) : 416. — Stará hora kyjovská (vininá),

Stará hora vinohradní kyjovská: 415, 416.
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— Louka, slov Valtická, ležící mezi grunt}

panství n pi ho< .-. i"\

Háj Škinka 415. I

— Jan 1 K.. i\ K. na Kobylní-

cích, K\ 1 na Kobylnících, rytí

1. bratr Lidmily, man). Anna z Kui

[43, 193, 197, [ -'-'3. -'-"

Lidmila

. a na Hrutovicích, dcera Petra, sestra

lana. vdova |>- ém z 1 >oubra\ ice,

|imram 1 '- ' ubra\ ice, dcera Ester

Doubravice: 334, 335. Petr

1 'eti K . man - Don 'ta z I I

novic, syn lan. dcera Lidmila: (.3, 96, 98, [.16.

kN.j<:\>«ká hora, v. Kyjovice.

Kyjovský: Jan K., v. Kobylnice, Kyjovice.

Petr K., v. Kyjovice. -- Pán Kyjovský, t. j.

:i K., držitel Žatan: 418.

Kyndl, píjmení, poddaný, v. Lidmi
Kynšperk nad Ohi (Kinšperk), v echái

Falknov na»l Ohí: Margeta z Kynšperku,
man Beneše Boity z Budce, matka Jana
Ovnara z Radotic na Fryšav: 225, -•-'•.

Anna z Kinšperku (téhož?), man/. Stefana 2.

Karnara z Rek \ a [90

. . v. Kyji 'v 1.

K y r c h š p e r k, v. Kirchberg.

Kyile, píjmení: Jan K., v. Alexovice, Lhota 7.

Kvílíce, píjmení: Jan K .. Jan K. z Rudolce, v.

Rudolec 2.

L.

Ladislav, král [eský]: 7. [6.

Lachenberg (Lochenperk, Lochmperk). (vlastn

Lackenberg, nikdy pedmstí Brna, návršíko na

dnešní ulici Pekaské nad nemocnicí u sv. Anny.
I >o r. [645 tam byl farní kostelík Všech svatých.

Byl tam také šlechtický dum l : Dorota z ervené
Vody a na L., manž. Jana z Gogolína: 98. —
Ladislav (omylem originálu místo Vladislav)

Mezeícký z Lomnice na L.: 2>i7-
— Urban

z Starého Sedla a na I..: 73.

Lamberk, hrad u Bezníka, o. Námš nad
mu. pustý hrad: 337. 371. 391, 392.

Lanov, o. Vranov, ve-: 154. [59, 256, 364, 393.
- Dorota z L.: 28. — Jiík Šváb z 1..: 13. 14.

23, -5, 59-

Landek. neuren (Lendak, na Slovensku, o. Kež-
marok'): Zigmund Nekeš z L., z I.. na Kou-
im, manž. Dorota z Ayznova. z Eyznova:
(88, 107. [98, 234. }j<>.

Landštejn (Landštajn, Lantsstayn, Lantštajn,

Lantštejn), hrad v Cechách, o. Nová Bystice:

páni Landštajnští (rod panský mladší): 4.

- Ctibor, Stil>or z L. (Stiborius de Lants-

stayn), z L. a z Svtlova: 13. 31. 43. 53.— Jií z Krajku a na L.: 80. — Machna, Mar-
greta - Volf st. z Krajku a na L.,

Volf Krají st. ~ Krajku a na L., nejvyšší

kanclé král. e<.: 277. 303, 333.
Lapíce, neureny (snad v Cechách, místní ást

osadv Xovosedel nad Nežárkou, o. Lomnice

nad Lužnici): Barbora / 1... manž. Matje
\ encelíka z Z\to\ nice 103.

Lapikus (Lapykus), hrad mezi Hlubokými Ma
šúvkami a Plaví, o. Znojmo, pustý hrad, pust)

zámek 12S. 141, 358, |O0.

La s ko vec, \
. \ lastk< )vec.

Laskovský rybník, v. \ lastk ir©

Laskovský (podle Laškova), píjmení Alei I
,

v. Svábenice.

Láva. \ I >olních Rak iusích 30
Laviky, o. Velké Meziíí, ves: 123. 244. \jj.

Láz, ". Mor. Budjovice, ves: 94 (místo „Laz"
cti „Láz").

Lazebni hora (vininá), v. Krumlov Moravský.

Lazec (Malj Lazec), dvr, puM\ dvr, o. Mor.

Bud< -\<<\ ice 94, 131. [99, 331.

I . á z e K r á 1 o v y, Láz y K r á 1 o v y, v. K rá

li »vá.

Lá/.v.
1
ui-i" 'tmy. v. l\o>tn!ky.

1. Lažanky, o. Blansko, ves: [63. V. také Lažán-

ky 4.

2. Lažánky, o. rišnov, ves: 114.

3. L a ž á n lc y, v. Lažínky.

|. Lažánky, neureny, snad Lažánky 1.: 106.

1. La/.any. o. Blansko, ves: 35, 37. 51, 114.

2. La/.any Dolní (Lažany), o. Mor. Budjovice,

ves: [78.

Lažínky (Lažánky), o: Mor. Budjovice, ves 94,

358 (místo ..Lazmkách" ti „Lažínkách"), 385,

4 X 3-

Ledce (Lede) o. Zidlochovice, ves: 242.

Mana I
Magdalena) z L. : 63. — Václav

Mezeícký z Lomnice na zámku znojemském
a Ledci etc, bratr Zdenka: 41S (místo „Ledi"
ti „Ledci"). Zdcnk Mezeícký z Lomnice

na I... z Lomnice na zámku znojemském a

Ledci etc, bratr Václava: 338, 4'<s (místo „Led

i" ti ..Ledci" 1.

Lednice, o. Mikulov: Jan z Lichtnštajna a

z Nyklspurku, z Nyklšpurku na L., nejvyšší

sudí markr. mor.: 335-338, 347. 350. 354-

Lechovice (Lednice), o. Znojmo, ves: 15, 49 (j.

.), 216, 229, 404.

1. ./(/;; >t. z L., otec Jana 2., matka [Markéta

zCernína], bratr Jan, opat lúcd<ý: 5. 15 (pravd-

podobn), 21 (pravdpodobn). — 2. Jan z L.,

Jan ml. z L., bratranec ( = syn bratrv =

synovec) Jana, opata lúcského: 5,
[itj a 21, v.

Jan 1.]. •

— 3. ./(/;; Lechvicský z Zástizl: 37.

L e c h v i c e, v. Lechi >vice.

Leehvický, Lechvicský: Hynek, v. Zástizly. —
Jan, v. Lechovice. Zástizly. — Jindich, v. Zá-

stizly, Zeletice 1., Žerotice.

Leks n i c e, v. Léštnice.

Lelekovice, o. Brno-venkov, ves, tvrz: 36-38,

"3. l67, 179, [83, 196, 31-. 3 T 3. 37.8.— Hory: Kozí hbety (nebo u Nmíc 2., nebo

u Qjezdu 10?). Mniská hora (hora a les), Pod-

skalí (hora a les), Vópálená hora (hora a les),

Zakopaná hora (hora a les): 313.
— Lesy Koky (= Kozí hbety?): 38.

— VHnu, Vilím Valeky z Mírová na L.: 312,

337. 338.

L e n 1) i n g, v. Leubing.
Lenovice. zaniklé v místech nynjší Nové Vsi, o.

Pohoelice, pustá ves: 275, 316.



Lenovicc
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— Rybník Lenovský (omylem originálu Kle-

novský, str. 275, pozn.
5

) : 245, 275, 271 >.

Leopold (mén pravdpodobné tení: rychtá Leo-
pold), poddaný, v. Damnice.

Leskoun (Lyskoun), vrch u Mor. Krumlova:
197-

1. Léskovec (Lískovec), v Cechách, o. Poátky:
Jan Léskovec z L. : 406. — Krestencí z L.,

manž. Jana Zahrádeckého z Zahrádek: 336.
— Margeta z L., manž. Lipolta Krajíe z Kraj-
kuj 333-

2. Léskovec, píjmení: Jan L., v. Léskovec 1.

1. Lesonice (= Lesonice Dolní, zaniklé u Leso-

nic), o. Mor. Budjovice, ves: 7, 306.

2. Lesonice, o. Mor. Budjovice, ves, tvrz: 107,

168.

— Jíra c L. (asi tchto) : 145. — Katruše z L.,

dcera Václava, manž. Martina Mertha: 20. —
Václav z L., otec Katruše: 20.

— Jan Hrubický z achtína na L.: 317, 318.

Leš (v orig. Jana Lesse), píjmení: Jan L., v.

Brno (mšané 1

.

L e š a n o v i c e, v. Lyšanovice.

L e š n a, v. Líše.
Lesná (Leštná), o. Val. Meziíí: Petr Pražma

z Bílkova na L. : 222, 225, 232, 241, 243, 255,

265, 271, 277, 278, 281, 285, 294, 297, 308, 310,

316, 323, 328, 329, 333, 336, 338, 347, 350, 355,

35$, 307, 372, 373-
Lesnice, v. Líšnice.

1. Leštná, v. Lesná.

2. Leštná, v. Líše.
Léštnice (Leksnice, Lexnice), o. Slavonice. ves:

209,_ 386.

Letonice, o. Buovice: ves: 138, 141, 257. 433
[str. 141, pozn. ')].

Letovice, o. Boskovice: 421.
— Albrecht z Boskovic a na L. : 64, 7 1 , 77, 83,

85, 97. — Václav z Boskovic na L.: 222, 232,

241, 243, 271, 27b, 308. — Volf Dytrich, hrab
z Hardeku etc, z Hardeku a z Klacka, Kladska
etc, na L., V. Jetich, hrábí z Hardeku a

v Muchlandé, na L., V. Dytrich, hrabie z Har-
deku, z Klacka a v Mochlandu, nejvyšší ddi-
ný šenk v Rakousích a truksas v Štyrsku etc.

na L., manž. Regina Fukarová (= Fuggerová).
dcera Antonína Fukara z Kvrchšperku a

\\ aysmhoren, Waysnhorn, císae ímského a

krále rady, ujcové Jií Volf Krají z Krajku
a na Liov, Albrecht Krají z Krajku a na
Daicích: 389, 393, 408, 414, 419-421 (na str.

420 místo „Fukarovu" ti „Fukarová").
Leubing. bu ješt ves nebo již jenom tra (dnes
tra Loibing) u Frejštejna, o. Vranov: 54.— Libuský Mlýn, místní ást osady Frej-
štejna: 54 (místo „v Lenbingu" ti „v Leubin-
gu").

Lexnice, v. Léštnice.

Lhánice (Selhanec), o. Námš nad Oslavou, ve-:

"8, 133, 137, 142, 172, 190.

1. Lhota (Lhotka), zaniklá ves, dnes hájovna
Lhotky u Olešniky, o. Bystice nad Pernštej-
nem, ves, tvrz, pustá ves: 34, 91, 131, 132.— Margrcta ze L., manž. Mikuláše [ipíka] a

pak Havla Krpáe: 34, 91. — Mikuláš [ipík]
ze L., manž. Margreta: 34.

2. Lhota, zaniklá u Lipníka, o. Hrotovice; pak

tam Nová Ves a pozdji Ostašov a dosud dvr
L.: 27, 79, 85, No, [06, 1 15, [80, -'32.

— Anežka /. Olbramic a ze L., dcera Jana
Jeníka z Olbramic: 115. — Anna ze I .. (asi

z této), manž. Protivce z Zástizl na Cej
cích: 86, 88. — Hynek ze 1.. a z Pucova: <>, 10.— Jan Jeníek z Olbramic a ze L., otec Anežky
a Markéty: 79. 115. — Lidmila z Olbramic a
ze L., manž. Jindicha Lednického z Zástizel:
106. — Markéta z Olbramic a ze L, dcera la-

na Jeníka z Olbramic: 115.

3. Lhota. o. Kunštát, ves: 6.

4. Lhota u Lysic (Lhota), o. Kunštát, ves: 6.

5. Lhota (Lhotka), zaniklá mezi Damboicemi,
Uhicemi a Žarošicemi, o. Zdánice. ves, pustá
ves: 3'), ^7, n 2 , 198, 272, ^22, 330. 368, 384.

6. Lhota, neurena, ves: 24.

7. Lhota (Lhotka), neurena: Anna ze L., dcera
Jana Kytle ze L., strýna Tyburcího a Jiíka
Dubanského z Baic, švagr Petr starší Dub-
anský z Raic: 315, 369, 370. — Dorota ze
L., dcera Jana Kytle ze L.. manž. Petra Dub-
anského z Baic. matka Tyburcího a Jiíka
Dubanského z Baic: 315. 369, 370. — Jan
Kytle,

J. K. ze L., ze L. a na Olexovicích, otec
Anny a Doroty: 368, 3(39.

8. Lhota ervená, o. Tebí, ves: 374, 383.
9. Lhota Rapotina, o. Boskovice: Jan [Syrovát-

ka ze L.], syn Václava Syrovátky ze L.: 126.— Jindich [Syrovátka ze L.], syn Václava
Syrovátky ze L: 126. — Jiík Syrovátka ze

L., bratr Václava: 10. 25. — Salomena ISyro-
vátková] ze L.. manž, Jana ze Zdenína: 138.

144, 190. — Václav Syrovátka ze L., bratr Ji-

íka, otec Jana a Jindicha: 10, 25. 120.

r. Lhotice, o. Jemnice, ves: 135, 195.
2. Lhotice. o. Námš nad Oslavou, ve-: 8, 11,

60. 107, 1 14. 1S0. 401.
— Dvr Jarochovský: [80. — Dvr Požit: 60.— 1. Jan ze L.: 60. — 2. Jan Pažický ze L. (

=
snad Jan 1.): 180. — Margeta zel,: 60. —
Matj, dvoák ze vsi L., syn Václav: 114 (místo
..Matj Dvoák" ti ,,Matj, dvoák"). 1S0.

432 (str. 1 141. — Václav, syn Matje, dvoáka
ze vsi L,: [80.

— Mikuláš Caha, na podsedku ve L.: 114.

1. Lh otk a, v. Lhota 1.

2. Lhotka. ... Vel. Bíteš. ves: 188.

3. Lhotka, v. Lhotky 3.

4. L h o t k a. v. Lhota 5.

5. L h o t k a. v. Lhota 7.

1. [Lh o t k y], v. Lhota 1.

2. Lhotky, zaniklé u Litostrova, o. Ivanice, pustá
ve-: 404. V. také Véska 4.

3. Lhotky (Lhotka, Lhotky Rankovy, Rankovy
Lhotky), .i. Vel. Meziíí, ves: 20. 58. 125. 244,

372. '

Lhotský. píjmení: Jan, eený L.. (neureno,
podle které Lhoty). J. L. z Jablonného, v.

Jabloov, Zho 6. — Jan L. (podle Lhoty
Vránové), v. Ptení. — Zdenk L., v. Ptení.

Lib. v. Lub.
[Liber k]. v. Rychemberk.
Libice, zaniklé u Fryšavy, o. Jaroslavice, pustá

ves: 258.

Líbivá. (Líbivá"), neurena: František z L..

manž. Dorota z Vžníka: 9, 17.
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Libochová Dolní, nad Pernšt., ves

35JO, |

-

i ibochová i [orní, . ves: 390,

'5
.

Libštejn I ryn), hrad v Cechách, u Liblína,

i ,-t .1 na I .., nej

nclér král. es., (Albertus d

supremiis cancellarius regni

I ibuskj Mlj n, I eubing.

Licek, jméno mužské a píjmení: Burjan /.., v.

Plav* / .. v. Plavec. Jiík /... v.

1 1a\ 1 av I .. \ I

'

!

Líov, Litschau, v Dolních Rakousích, kraj

Gmnd: Jií Volf Krají z Krajku a na Li

bi ti Mbrechl Krají z Krajku .1 na

cích, ujcové Volfa Dytricha, hrabie z Har
Klacka a \ Mochlandu, nejvyššího

ddiného šenka v Rakousích a truksasa

\ Štyrsku etc, na Letovicích: 420.

l idérovice, Slavonice, ves: 209, 333, 433 (str.

Lidmice (Lidimice, Lidmiice), o. M01
Krumlov, ves: 56, 113. [25, 141. 265, 266, 288,

3 )

s
- 353-— Poddaní: mladý Hudolt, starý lludnolt,

Kyndl, Longhansl, Lori, Mathl, Tamis Mathl,

Modr, Prost, Rubal (Rubal?), nejmenovanj
rychtá: 56.

Liechtenstein, hrad u Modlingu v Dolních Ra
kousích: páni z Lichtnštajna, z Lichtnštajnu,

z Lichtnštejna: 3, (rod pansky starodávní),

276.

—

Jan z L., z L. a z Nyckolspurku, z Nyklš-

purku, na Nyklšpurce, z L. a z Nyklspurku
na Lednici, [syn Kryštofa], nejvyšší sudí

markr. mor., strýc Linhart z L. a z Niklš-

purku 180, [95, 203, 277, 278, 281, 285, 286,

308, 310, 316, 328, 332, 335-337. 347. 350, 354
— Jindich (Henrich) z L. a z Nikolšpurku,

I

bratr Kištofora]: }}. — 1. Jiík z L.az Nykls-
purku: 241. — 2. 7 ;//A- Hortman z L. na Valti

cích: 337. — Kištofor (tak ti místo Kišto-
far) z I... [bratr Jindicha]: 33. - Linhart

z L.. strýc Jana: [36, [80, [95, 203, 209, 218,

221, 222. Mandalena z I... manž. Adama
Volfa Krajie z Krajku: 401. — Volf Kryštof
z L. na Nyklspurku: 2i37- — Volfgang z L.

:

Lichtemburk (Liechtenburg, -k, Lichtemburk,
Lichtenburg, -'.;. Lichtmburg, -k, Lichtnburk)

Lichnice, hrad v Cechách, u vsi Podhradí, o.

áslav: páni z L. (rod panský starodávní) : 3. —
Albrecht z L. a z Bítova. A. Bítovskej, Bítovský
z L., z L. na Hostimi, bratr Puty. [otec

Zdeka]: 37. 38, 4". 57, "34. 153, [ 59, "".
,,, 7. 168, 170. 171, 177. [79,187,204,225,

232, 241, 243. 255, 203, 281, 288, 289, 300. -

Burian, Burjan z L. a z Bítova, syn Herricha,
komorník krále Vladislava: 04. 107. — Elška
z I... manž. Burjana Osovského z Doubravice:

z 1 .. strýc Puty: 13. — Jan z L.,

z L. a z Bietova (Johannes de L., de L. et

Vetovia), Jan, eený Sirotek, z. L. (Johannes,
dietu de L.), manž. Anna z Královic:

13, 15. 21, 22 ,25. — 1. Jindich z L., z L. a

z Bítova (Hemericus, Henrich. Henrych, Her-
. Herrich de L.), otec Burjana a Jindicha:

3,
''

.
-'5, 31. o t. 103 2 Jindich 1 1 [er

'" li 1 . 1 ... z i.. .1 z Bítova, na li.. Bítovský, syn
Jindicha] ,majiž. 1. Uena z Ludanic, 2. Ippolo
na Li imnice 105,120 [21,129-] 33, 130 13N, 142,
1 13. ""• '7°. '7'. '77 179, ">7. -'"7. 230, 233,
242, 245, 286, 290, 327. Kateina z I...

manž. Volfa Házle z Nové Vsi: 210. Puota,
Puta / I... / L. a z Bítova 1 Putha de l..i. bratr
Albrechta, strýc Hynek: 3. 9, 13, [6, iS, 22,

25, 37, 38, i". 11. 15. 50, 31. 37. "i. 07. 103!

i"i. 1 to. s ""/ / I... z L. a / Bítova: 53, 61,

64, 7 1
, 77, 80, 83, 85, 88-91. Václav ml. z I..,

z I.. na Bítov, [syn Jindicha 2.], manž. \1m.1

z Hofkyrchu: 310. 323, 323 (místo „z Lichtm
herka" ti ..z 1 .ichlnburka" i

, 328; 330. 338.
/ ank z I., na Bezci, Bítovský / I .. na Bezci,
man/. Mandalena / Lomnice: 329, 533, 536,

338, 311. 347- 350, 35 1. 357. 13 1 (str. 338). -
Zdenk z L., Bítovský z I.., /. I.. na Hostimi,
man/. 1. Johanka z Doubravice, -'. Elška
z Fulštejna: 353. 358, 385, 389, 391, 113.

Lich t m be r k, v. I .ichtenburk.
Likl. v. Lykl.

L i le, v. Lule.
Lilhová, píjmení: Kateina /... v. Iihlava

(mšané 1

.

Limltei-k. nmen, rod pvodn z Litvy: Burjan
z L., Burjan ?.abka z L., syn Jiíka, manž.
Mandalena /. Hustope 310, ^06, 415, 427. —
hul.- Žabka, 7.. z 1... / I.. na Kounicích, krále

1 M ti rada a místokanclé (viccekandé) král.

es., hejtman na zámku Špylnberku, rytí,

manž. Libuše ernohorská z Boskovic, syn
Burjan: 245, 246, 248, 253 a 433, 255, 2Ó5, 267,

275, 2J<K 28l, 283, 288, 290, 292,293,295-298,

302, 304. 31", 3-' i. 322, 3-"'. 332, 33 I. 335. 337,

K7. .V'7. 396, 409, 4i5, 421, 433 (str. 253, .
.431.

Linec, v Horních Rakousích: 217.

1. Linhart, opat, v. Zár 2. — L., dvoák ze

Slavíkovic, v. Slavíkovice 3.

2. Linhart, píjmení: Volf L., v. Odrovice.

Linhartek |z Horu], v. z Horu.
1. Lípa. v ('echách, o. Hradec Králové: Dorota

z I... manž. Hynka z Yaldstajna a z Brtnice:

23-

2. Lípa eská (latinsky Lipa, Lippa, esky jen

z Lipého, nom. Lipý v orig. není), v Cechách:

páni z Lipého (rod panský starodávní): 3. —
Bohunka z L.. [dcera Jana], vnuka Bohunky
z Pernštejna: 343, 344. 346, 371, 31)1, 392. -
Bošina z L., [dcera Jana], vnuka Bohunky
z Pernštaja: 343. 344. — enk z L., [syn

Jana], vnuk Bohunky z Pernštaja, krále

eského mundšenk, krále Maxmiliána šenk:

306. 315, 342, 343. 346, .^7- 392. — Jan z L.,

z L. na Krumlov, nejvyšší maršálek král.

eského, nejvyšší komorník markr. mor., [syn

Jindicha] a Bohunky z Pernštaja, ujec Jana
z Pernštaja na Helfnštajn, [synové enk,
Pertuolt 2., Vilím, dcery Bohunka, Božina, Jo-
hanka, Lidmila]: 66, 90, 94, 157, [59-162, 164,

1 07, [68, 170, 177, 170, [83, [87, [93, [95, 107.

-04, 209, 2ii, 218, 219, 221, 222 (omylem
1 rignálu haké z Dube), 22^, 228, 231, 2^2, 234-

2^. 241, 242. 247. 249-251, 255, 256, 260,

2ÓI, 2-2, 320. 321, 12},, 342, 343, 368-37I, 394,
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433 (str. 221, pozn. ») a str. 222). — Jindich
z L., nejvyšší maršálek král. es., [syn Pertolda

1.], manž. Bohunka z Pernštajna, [syn Jan]:

33, 45. 68, go, 92, 93, 97, 98, to6, to8, 109, 1 [3,

1 K). [25, C36 [38, [40, 346. Jeh 1 hejtman
Zygmund Valeky z Mírová a na Pozdtín,
manové Matj Vacek z Bezdkova, hofrichté
jeho dvoru, Jiík Kusý z Mukodl a z Bohutic,
Šepán Kusy z Mukodl a z Vedrovic. — Jo-
hanka z L., |dera JanaJ. vnuka Bohunky
z Pernštajna, manž. [Jana z Žerotína a na Stráž-

nici], nejvyššího komorníka markr. mor., syn
Bernart [z Žerotína na Devohosticích] : 343,

344, 346. — Lidmila z I... [dcera Jana], vnuka
Bohunky z Pernštajna: 343. 344. — 1. Pertold
(Pertult, Pertuolt) z L., nejvyšší maršálek
král. es., (Pertoldus, Pertholdus de Lipa,

Lippa, supremus marescalcus regni Boemie),
matka Barbora z Kunstátu a z Podbrad, manž.
Alžbta z Krava, [syn Jindich]: 3 (v rad
písežné JKMti), 6, 7, 13. 21, 25, 33. — 2. Per-
tolt, Pertult, Pertuolt z L., z L. na Krumlov.
z L. na Hodonín, nejvyšší maršálek král. es.,

hejtman markr. mor., komorník krále eského,
krále ímského, uherského a eského Max-
miliána, ímského císae [Maximiliána], [syn

Jana], vnuk Bohunky z Pernštajna: 306, 315-

317, 329, 336-338, 342-344, 346-349, 354, 357,

363, 367, 376, 386, 387, 389- 391-394, 39t>. 40-',

404, 408, 409 (nejm.), 410 (nejm.), 411, 413,

414, 418, 419 (nejm.), 420 (nejm.), 421 (nejm.),

424, 425, 427. 428 (nejm.). — Vilím z L., [syn

Jana], vnuk Bohunky z Pernštajna: 306, 315,

34-2-344. 346.— Jan Berka z Dube a z L.: 64, 65, 83, 432.

—

Ladslav Berka z Dube a z L., z D. a L. na Štem-
berce, [otec Václava]: 187, 209. — Mandalena
z Dube a L., syn Kryštof z Boskovic: 196. —
Václav Berka, Berka z Dube a z L. na Štemberce,

nejvyšší sudí markr. mor., [syn Ladslava]: 337,

338, 347, 355, 358, 360, 363, 367,371, 373, 376,

.383, 386, 389, 393. 397, 398, 402, 408, 411, 412.

Lipany, o. Hrotovice, pustá ves: 7, 61, 112.

Lipnice, o Daice, ves: 209.

— Jan Kuneš z L.: 110.

Lipnika, zaniklá u Lipnice, splynula nejspíše

s Lipnicí, o. Daice, ves: 158, 349.— Jan Kuneš z L.: 158. (= Jan Kuneš z Lip-

nice; v. tuto.)

1. Lipník, o.Hrotovice. ves: 2j, 79, 86, 106, 115,

180, 232. V. také Lipník 2.

2. Lipník, píjmení (= asi z Lipníka, o. Hroto-

vice) : Jan L.: 85.

Lipolec (Lipovec, Lipuovec), zaniklý mezi Sta-

rou íší a Xepomukami, o. Tel, ves, pustá

ves: 10, 2^.

L i p o 1 1 o v i c e, v. Litultovice.

Lipové, les, v. Oslava 1.

1. Lipovec, o. Blansko, ves: 136, 210, 232. 349.

2. Lipovec, v. Lipolec.

Lipa, Lippa, v. Lípa 2.

Lipuovec, v. Lipolec.

Lipvka (Lipuovka), o. Tišnov, ves: 372. 377.

L i p ý, v. Lípa 2.

L i s a n o v i c e, v. Lyšanovice.

Lískovec, v. Léskovec 1.

I. i š a n o v i c e, v. Lvšanovice.

Líše ([.ešná, Leštná), venkovský soudní okres
Brno, ves, tvrz: 193 (místo „Lešnu". ti
„Lešnú" ). -'lo. 220, 406.

Líšnice (Lesnice), o. Mohelnice, msteko: 6.

Litava, o. Tišnov, ves, tvrz 35, 36.— Arkleb [Vojna z L.], syn [Jana ml.] Vojny
[z L.J: 35. -- [Jan ml.] Vojna [z Lj, otec
Arkleba a Jiíka: 35. - Jiík \\'<>j>ni z I..|,

syn [Jana ml.] Vojny [z L.]: 35.
Litenice, o. Zdounky: 285.— Jan st. Kropá (Jan Kxopá starší) z Nev-
domí na L.: 328, w, 333, 336-338, 347, 35°,

.355, 35?, 360.

Litobratice, o. Mikulov, ves: 31, 32.

_— Rybník Litobratrský : 241.
Litobo (Litocho), o. Mor. Budjovice, ves: 362,

363.
Litostrov (Litostrojovi, o. Ivanice, ve-: 172.

.404.
Litovaný, o. Hrotovice, ves, tvrz: 8, 61. [56, 372

(omylem originálu Bítovany, ale B opraveno
na L).

— Jan z I ..: S.

Litovel: 209.

Lítovice, omylem originálu místo Bítovice. V.
tyto.

Litultovice (Lipoltovice), o. Opava: Alžbta
z L.: 355. — Jetich Obešlík z L.: 217, 229.

Liznová, píjmení: Elška L., v. Bezník.
1. Lodnice Moravská (Lodjnice, mn. .), o.

Olomouc: Jan, sirotek z L. 1 tak ti místo Jan
Sirotek z L.), syn Kláry z Pohoílky: 9. —
Smilková (tak ti místo Smilkova, = Klára
z Pohoílky. manž. Smilka [Smila] z L>: 10.

— Mauricius Zolczar z L.: 145, 146.

2. Lodnice (Lodjnice, j. .), o. Pohoelice,
ves: 224, 257, 267.

L o g s s a n, v. Lokšan.
Lochenperk, Lochmperk, v. Lachenberg.
Lokšan (Logssan, Loxan), píjmení: Jiík L.

(Georgius Logssan), [z Lokšanu (rodina ze

Slezska), rada krále a nmecký místokanclé
král. es.]: 246 283, 341.

Lombist (LonbisT), neuren: Brati Jiík Lon-

bist: 415, Mikuláš z L.: 415.

1. Lonmice (Lommice. Lomnicz, Lompnice,

Lompnicza), o. Tišnov: zámek, msteko: 206,

328, 408, 410, 414-— Páni z L. (rod panský starodávní) : 3, páni

Lomnití 206.— Adam z L. na Brumov, [syn

Jana 5.], strýc Oldicha a Znaty, otec Jana 6.

a Jaroslava: 273, 286. — 1. Albrecht z L.,

bratr Jana I., Sepána a Václava 2.: 23. — 2.

Albrecht z L., syn Jana 4., bratr Znaty mladší-

ho: 409. — Alena Mezeícká z L., manž. Zyk-

munda Helta z Kementu, krále JMti rady a

místokanclée král. es.: 379. — Anežka z L.,

dcera Vilíma: 244. — Anna z L., manž. Miku-

láše Hoeckého, syn Jan: 345. — Appolona

z L., Mezeícká z L., manž. Jindicha z Lichtn-

burka: 197, 348. 378. 4L5- — ' J™ z L - (Jo
hannes de Lomnicz, de Lompnicza), z L. a

z Meziíí
(

Johannes cle Lomnicz. alias de Me-
zirzicz) z L. na Mezeieí, Mezeíí, na Mezi-

íí, z L. Meziícký, Meziíský, Jan st. z L.,

z L. a na Námsi, Námšti, nejvyšší komor-

ník desk a práva zemského v Olomúci. sudu a
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múci, hejtman
hejtman

ána,

lindrich, \

3. ". 7. '3. "'•

"1.

,. 121, 125-127,

145, ' 17. '4S . 204, 205,

I . Jan W,

i 1. i"i [asi], 167 [asi I, 24 i-

ran ml. z L., bratr Jiíka: 183,

Lomnický z L. etc,

inata mladši K>9 \2i. —
Bi imov, Brumi >v, 1 >tec

. 2í 6. 1 dii z I .. a na

Adama, bratr Jaroslava: [30.

[z L. a na Broumov], syn Adama,
bratr lana 6.: 430. — Jindich z I... z L. a na

Mezeíí, Meziíí, Mezeícký, Mezícký z 1...

a na Jemnici, syn Jana 1.. man/.. Braxida

..1 z Boskovic: 153 (jmenován od

krále VJadislava nejvyšším komorníkem markr.

mor. bez rady panské, vzdal se však), 1 55 157.

159-161, 164, 167, 17". 171. 193. "'7. 203
. J44, 255, 260,

97, 298, 3I9, 337, 344,

353, 376, 383, 387, 389, 393, 397, 398, 4"-'.

• .12. — Jiík z I... z I., a na I... Lom-
nický z 1... bratr Jana 3., manž. Mandalena

/ Boskovic, strýc Znata -t. /. I.. a na Námši,
Matj, služebník Jan Rous: 177, 171). [83,

187, 206, 222, 286, 288, 328, 337, 408, 109

Lucek, Ladslav z I... Ladislav Mezeícký z L.

na Lochenperku (omylem originálu místo Vla-

-. 1. v. Vladislav. — Ludvík Mezeectký
z 1... Mezeícký z L.. z L. Mezeícký: 130, 312,

316, 389, 40S. — Máchnu z L., manž. Jiíka

Povského z Sovince: 35. 7-'. — 1. Mandalena

z L., manž. Heralta z Kunstátu, Kuny z Kun-
státu, /. Kunstátu na Hodonín, Kuny z Kun-
státu a z Bolehradic, z Polehradic, vnuk Vilím,

syn Jiíka Tetauja z Tetova a na Zlín: 90, 99,

115, 137. 142, 207, 208, 284. 432 (str. 99). — 2.

Mandalena z L., manž. Vaka Bítovského

z Lichtnburka: ^7- Markvart z L. (Mark-

ward, Markwardus de Lompnicza, de Lomp-
nicz), [syn Znata 1.?]: 3, 6, 13, 21, 25. — Old-

ich (Yoldich) z L., z L. etc., z L. a na Ná-

mši, Námšti, Námišti, z L. a na Vokarci.

otec Václav 2.. bratr Znata 2., ujec Jan starší

z Zerotína a na Rosicích: 273, 286, 373, 376,

377. 392. 408-411. 4-'4, 439. 434 [str. 377. . JJ

/n. *)]. — Šepán z L., (Stepha-

nus de Lompnicza), z L. a z Námše, bratr

Albrechta, Jana 1. a Václava 2.: 7. 13. 16, 23.

4°, 63, 71. — 1. Václav [z L.], otec [Albrech-

ta], Jana 1., [Šepána a Václava 2.]: 7. — 2.

Václav z L., z L. a na Xámši, z Xámše,
Námstský, bratr Albrechta, Jana 1. a Šepá-
na. otec Oldicha a Znatý 2.: 23, 109, 112, 115,

116. \2j, 129-131, 133, 134, 136-138, 142-145,

47-M9, 153. 155. 157. '59. 173, 177, 179, 188,

190, 221, 286. — 3. Václav z L., z L. a na Me-
zeíí, Mezeícký, Mezícký z L., Mezícký

z I., a na < tšpornu, / I.. na hrad znojemském,

pan a držitel hradu znojemského, Mezeíckj
, na zámku znojemském a Ledci, syn Jia

na 1. 204, 205. 243, -'14. -7". -7'. 294, -''7.

398, 399, p^. Vilím Mezícký / I
. j 1

I

na [., otec Anežky z I..: 244. Vladislav

(omylem originálu také Lacek, Ladislav, Lad
-).i\ 1 z L., z L. a na Mi eíí, Mi eíi l ý, \fe

ícký z I... Mezeíckj z L. na Lochenperku, syn

Jan., 1. [89,204,205,243,244,249,257,268 -o
1

295, 207. 319, 337 Zdenk z I... z L. na Mi

zeríí, Mezícký, Mezeicský z I... .W, ..

/. L. na Vranov, Mezeícký z L, na Ledci,

Mezeícký z L. na zámku znojemském a Ledci,

rada králové Marije, syn lana 1.. man/. Mat
geta / ían: [87, [93, 107. 198, 209, 212, 217.

221, JJ-. 226-228, 243, 244. j^\ j^,j. 203. 268

272. 277, 278, 281, 285 287, 290, 294 296, 298,

308, 338, 363, 364, 418. 1. Znata z I... nej

idí markr. mor., (syn Markvarta?) : 39,
to8, 1

oi). 1 1 1-114, I|M
. '-'". '-5 127. 129, 130.

KU. 136, '3* 1 1-'
' 15. [48, 153. 15''. 157. '5 ( >-

Znata z I... z I.. na Námši, Námšti,
Znata st. z L. a na Námšti, syn Václava 2.,

bratr Oldicha, strýc Jiíka z L. a na L.: 273,
286, 310. 323. 328, iju. ,^\^. M> ,UX, 317. 350,
396, 408. 409, 434 (str. 408, pozn. 3

)).— 3. Žnuta
z I... z L. na L., Znata ml. z L., z L. na (ne-

dopsáno kde), z I.. na íanech, otec [au [.,

bratr Albrecht 2., manž. Magdalena z Mírová:
394- |oN. jo,,.

)
l4

. 418 419, 42I, 425, 428. V.
také íany 1.. 414.

2. Lomnice, neurena: knz Jun z L., pevor do-

mu strakonického zákona sv. Jana Iherozoli-

mitánského: [67.'

Lomnicky: Jan, v. Lomnice 1., Jan 4. Jiík,

v. L< mnice 1

.

L o m p n i c e. L o m p n i c z, L o m p n i c z a.

v. Lomnice 1.

Lomy, o. Jemnice, ves: jX, 138, 172, 195.

Lonbist, píjmení: Jiík /.., v. Lombist.
Longhanzl. píjmení, poddaný, v. Lidmice.
Lori. píjmení nebo jméno?, poddaný, v. Lid-

mice.
1. Lou k a, v. Louky 3.

2. Louka, zaniklá u Dlouhé Brtnice, o. Teš,
pustá ves: 234. 235, 2S3, 305, 433 (str. 234).

3. Louka, v. Louky 1.

4. Louka Studená (Studená Lúka), o. Mohel-

nice, ves: 6.

1. Louky (Luky, pod Byteší), zaniklé u Velké

Bíteíe, ves: 11, 20, 40.

2. Louky (Luky, j. .), o. Jihlava, ves: 55.

3. Louky Dolní a Horní (Louka, Louky.
Lúka, Luky), O. Tišnov, pustý zámek, pustý

hrad, ves, vše v Dolních L. : 88 (asi oboji 1,

109 (spíše obojí než jen D.), 206 a 328 (obojí

nebo jenom jedny?).

1. Louka (Lúka), o. Jemnice, ves: 171, 278.

— Václav Divek, Divuoek, z Poepic a z L.,

z L. a z Poepic: 33, 104. 216.

2. Louka. v. Luka nad Jihlavou.

3. Louka, místní ást Znojma, klášter Louka,

loucký, premonstrátský: 5, 168, 169, 223-225,

282, 283, 290-292, 295, 296, 300 a 433, 362, 363,

415. — Opatové: Hrza: 362, 363. — 1. Jan,

bratranec Jana ml. z Lechvic: 5. — 2. Jan:
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169, 223-225. — Ondej fWeiss, Weifi]: 282,
283, 290-292, 295, 296, 300. - Pavel [68,

4. Louka Ostrá, zaniklá 11 Mysliboic, o. H
yice, pustá ves: 112, 214 1 rfery,
jinak Ostrá Louka); pvodn dv nižné vsi',

dnes je tam jen dvr < ístrý.

Loukovice (Lovkovice, Lúkovice), o. Tebi
18, 22, 45. 7i. 44. 137, 196 (místo „\ Luko-
vicích" ti „v Lúkovicích"), 198, 303, 306, 307,
355.

Loulav. píjmení: Jan I... poddaný, v . Troubsko.
1. Lovice, o. Zdánice, ves: 4<). 88, [25, [35, 141.

250, 333-— Lovicský les: 49. — Les u 1... nad I... jenž
slov Hemanov, vklad Hemanova lesu, les

Heman, vklad lesu, slov Hemanu, kus
který slov les Hemanu: 141. 250. 333,

2. Lovci c e. v. Loviky.
Loviky (Lovice), o. Slavkov, ves, tvrz: 8, 49.
Lovovice, o. Jemnice, ves, pustá tvrz: 195, 210.

Lovtín. o. Teš, ve-, pustá ves: 84, 85, 129,

[58, 231, 265, 324.

Lovkovice, v. Louki >vice.

L o x a n, v. Lokšan.
Lub (Libé). <<. Blansko, ves: 49.

Lubné, o. Tišnov, ves: 13, 30, 328.

Lubnice. o. Jemnice, ves. tvrz: 54, 103, 104, 108,

4I4-
— Les Rudu, Rudice. j. .: 104, to8.

— Sigmund Krokvicar z Nové Vsi a na L.:

103.

Lubno (z Lubna. omylem originálu místo z Slúp-

na): 127.

Lucembursko: dux, vévoda, kníže, v. Ferdinand

1., Jií, Ludvík. Matyáš, Maximilián, \'ladislav.

1. L ú k a, v. Louky 2.

2. Lúka, v. Louka 1. = Louky 3.

3. Lúka Studená, v. Louka 4.

1. Luky, v. Louky 1.

2. L ú k y, v. Louky 3.

Ludanice (Ludanicz). na Slovensku, politický

okres Topolany: páni Ludanší (rod panský

mladší 1 : 4. — Alena z L., manž. Jindicha
z Lichtemburka a na Bitové: 120. — 1. Hynek
(Hynko) z L., z L. a z Rokytnice: 3. 13. 31,

43/50. 5'. 53. "1. 64, 68, 69, 71, 77. 83, 85, 00.

91, 98, 101-103, 106. 107. loy ni. 113, 114,

116, 120, 125, 120, 342 l-tr. 98, . 1 oji. — 2.

Hynek z L. a na Rokytnici, strýc Zikmunda
z L. a na Veveí, [synové Jan ml.. Puta a Vác-
lav 2.]: 167. — 3. Hynek z L.. z L. a na Jem-
nici, syn Václava [.: 155. 157. [58, 160, 168,

171. 178. 208. 230. 271. 286, 307. — 1. Jan z L.,

z L. a na Jemnici. Jan <t. z L. a na Jemnici,

syn Václava 1., manž. Lidmila z Šternberka:

'55- l 57- 15S. 160. 168, 178, 187 (nebo spíše

Jan 2.':), 197 (Jan 2.?), 230. 2-2, 278. — 2. Jan
z L., /. ml. z L., J. ml. z L. a na Veveí, /.

Rokycký, Rokytský z L.. /. Rokytský ml. z L.,

Jan z L. na Veveí. J. Rokytský z L. na Veveí.
J. Veverský z L.. [syn Hynka 2.], manž. Anna
z Vlašim: 187 1 Jan i.-i. 188, 193, 197 (Jan
I.?), 203, 205, 208, 209, 22T. _'2_', 22^. 24I, 255,

271, 272. — Johanka z L., manž. Jiíka Cela
z Cechovic: 385. — Kateina z L., manž. Bur-
jana z Valdštejna a na Brtnici: 128. — Puota,

Puta z I... z I.. na Rokytnici, [syn llvnka 2.]:
9'. 221, 233, 243. 255, 205, 271, 281, 285, 289.— 1. Václav z I... /I., a na Veveí, z L. a
z Veveí, /. L. a na Jemnici, Veverský z I.. na
Jempnici, nejvyšší sudí cúdy brnnské (Wences-

de 1... supremus czudarius czude Brunen-
l,p idlo .ni. .í markr. mi >r., man/. Alena z Vald-

štejna, synové Hynek ^.. |an 1., Zigmund: t,

?' 9'J3>
2I

>
2$

-
3I

'
tJ

- «, 44. ?2. 53. 00. o',!

'4. 66, 67, 69, 71. 72, ~. 78, 83, 85, 90, 91, 95,
98, 101, 102. 106-109, [11-113,115, li'' 120
121, 125, 134, 130. s. ',-_, [55-157!— 2. Václav z I... z L. na Chropyni, [syn
Hynka 2.], hejtman markr. mor.: 194 209
296, 298 (nejm.), 304 (nejm

1 308, 309! 311',.

315, 31''. 321 (nejm.), 322 (nejm.) ,323, $28 329
3.U 334-336, M*. 341 nu-,,,: lejmj,
347. 350, 352 (nejm.), 553 (nejm.). 554, 358
3&0, 361, 363 .^7. 368 (nejm.). ^7l,'^7^.^^7í
(nejm.). — Zigmund v. \... z L. a na \'eveí,
Z. Veverský z 1... syn Václava I.. manž. Kate-
ina z Vlašim, strýc Hynek 2.- 153. 137-164
[67, lOO. 17N. 208, 2l8, 22J. 230, 235', 296.

Ludvík, uherský, eský, dalmatský, charvatský
etc. král a markrabie moravský, lucemburs
slezské kníže a lužieský markrabie etc. (Ludo-
vicus rex.Ludvicus rex):i62, 168 (nejm.), 169,
177. 1S0 1 nejm. 1 . 1S1. [82, [89, 242
341: komorník Mikuláš z Víková:

Ludvíkov, zaniklý v okoli Deblína, o. Tišnov,
ves: 114.

Luh, louka. v. Klean) .

L ú k a. v. Louka 1.

Luka nad Jihlavou (Louka, Luky), o. Jihlava,

ve- 374. 383. V>J -

1. Lukov. o. Holešov: Albrecht -t. z Šternberka

a z L.: 53, 60. 04, 71. 77. 85, 101. — Boek
Kuna z K. na L., brati Cenék, Jan 2., Kristof,

Smil 2.: 298, 310, 311, 316, 319. — enk
Kuna z Kunstátu na I... brati Boek, Jan 2.,

Kristo. Smil 2.: 298, 319. — 1. Jan Kuna z K.

a na L., z L., nejvyšší komorník markr. mor.,

hejtman markr. mor., brati Jindich. Smil [.,

Zigmund: 203-205, 208, 209, 218, 219, 221.

222. 22^. 2.3,2. 2 + 1, 242, 253.2O0, 203, 268, 27I,

272. 276, 278, 313 (ty asy nejstarší Eund
pán vrchní kláštera Smilhajmu). — 2. Jan
Kuna z Kunstátu na I... brati Boek, Cenék,

Kristof, Smil 2. 298, 319. Jindich Kuna
z Kunstátu a z L., brati Jan 1., Smil 1., Zik-
mund: 219. — Kristof Kuna z Kunstátu na L.,

brati Boek, Cenék, Jan 2., Smil 2.: 298. —
1. Smil Kuna z Kunstátu a z L., brati Jan 1.,

Jindich, Zigmund: 219. — 2. Smil Kuna
/. Kunstátu na I.., brati Boek, Cenék. Jan 2.,

Kristof: 298, 319. -— Zigmund Kuna z K. a

z L.. brati Jan 1.. Jindich. Smil 1.: 219.

2. Lukov, o. Vranov, ves, msteko: [56, 338,

393-
Lukovany (Hlohkovanv, Hlochkovanyi. o. Ivan-

ice, ves, tvrz: 315, 316, 404, 407.— Anna z HL, manž. Matje Vacka z Bezd-
kova, sestry Kateina. Machna: n, 27. — Ka-
teina z HL, sestry Anna, Machna: 27. —
Machna z HL, sestry Anna. Kateina: 27. —
Jan Bule z Boitova na HL: 236. 287.

Lúkovice. v. Loukovice.
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L u k v. \. Luka nad fihla\

l oleí en. rodu), ,

hrad,

Viléma z \ ickova: 113,

I.. 16, 17. — Elška

., Hosti
. z Hostráde

jtirádkách, elechovic. manž.

[6, 23, 58, ""• Zuzana /. 1..:

1. Lužice (Lusacia), markrabství, v. Ferdinand

1.. [ií, Ludvík, Matyáš, Maximilián, Vladislav,

; I u/i(c 88, i.r

l > kl 1
•: místo Likl), píjmen Micma-

nic. \ . Mtcmai
1 ykodery, jinak Ostí I ouka, zanikk'- u Mysli-

.
pustá ves: 214. V. také

ka 4.

Lýsek, iíjmení: Jan. eenj Lýsek: 15

Lysice, 1 Kunštát, ves, tvrz: o, 50.

na I... IX Cernický z Káco-

na I-
: 372, 373, 383, -1-M -

L \ skoun, v. Leskoun.

Lyšanovice (Lešanovice, Lisanovice, Lisano

iklé mezi Trstnicí a Skalicí, o. Mor.

Krumlov, ves. pustá ves: 94. 235, 245. 323,

402.

M.

Macek, píjmení: Augustyn M-. v. Cížov 1.
—

Jeroným [M.J, v. Batelov, Cížov 1. -- /itfe

.1/.. v. Batelov, Cížov i., Jihlava (mšané).

Mackovioe, o. Jaroslavice, ves: 67, 68, 8b, 170,

iS(). 251, 275, 319.

Magdalena, manž. lana Plymla. v. Meziíí Vel-

ké, Plyml.

Machland (Mochland), hrabství v Horních Ra-

isích: Volf Jetich, hrábí z Hardeku etc,

z Hardeku a v Mochlandu, na Letovicích, Volf

Dytrich, hrabie z Hardeku, z Klacka a v Moch-

landu, nejvyšší ddiný šenk v Rakousích a

truksas v Styrsku etc, na Letovicích. manž.

Regina, dcera Antonína Fukara z Kyrchšper-

ku a Waysmhoren (Waysnhorn), císae ím-
ského a krále rady, ujcové Albrecht Krají

z Krajku a na Daicích, Jií Volf Krají

z Krajku a na Liov: 419-421.

M a j n h a r t i c e, v. Menhartice.

Makov (v orig. omylem Malov), o. Kunštát,

6.

Malá lúka, louka, v. Habí.
1. Malá Strana, ást Tasova, v. Tasov.

2. Malá Strana, ást Velké Biteše, v. Bíteš

Velká.

Malenovice, o. Zlín: Adlika z M.: 49- — ^óc-

lav Tetaur (Tetúr) z Tetova na M., z Tetova

a z M.. z Tetova a z M. na Šárov, nejvyšší

písa markr. mor.: 218, 310, 311, 316, 328, 329,

332. 33.6, 358 - 360, 363. 367- 368 > 377-

Malešovice, o. Pohoelice, ves: 266, 357.

Malhostovice (Malostovice), o. Tišnov, ves: 88,

206.

Malík, píjmení: Matj M., v. Bobrová 1.,

Hladkv.

MalíkoN Kamenný, \ Cechách, o. findfichv
1 1 1 adec ' 'áclav Fejt ar z M, 120.

M al os to\ i ce, v, Malhosfc >\ ice.

Malov, v, Makov.
Malovary, zaniklé, v Cechách, západn od Vel-

var, o. Velvary: Jan Chroustcnský / M. a

z Chroustenic, bratr Rafael: 388, Rafael

Chroustenský z M. a I hroustenic, bratr Jan:

388. Václav Chroustenský (Chrust*

tak ti místo Chrústenský) z M.. z M. na Mys
liboicích, rytí: 214. 21,2, 2ÓO, 277, 284, 288,

295, 303> 306 3°8, 310, 31-'. 320, 3-'u. 337

339, 355-
Malý. píjmení: Petr M., \. Mlýništ.

Manda. jm. žen., v. Mrdice, Uhice 2.

Manduwel (v originále jen 4. pád: Manduwle,

ale v olomouckém svazku 3. pád: Mandlwe
lovi), píjmení: Ekhart M. Pomor, v. Arn-

hausen.

Manešovice, o. Daice, ves: 389.

Manová (Matun 1. • I iš
1 'áclav z M.. mat-

ka Kateina z Ratišovic, bratr Zigmund: 6. —
Zygmund z AI., bratr Václava, manž. Kateina
z Hlinného: »>, 38, 46, 59, 60.

Manšv (Manšuov) dvr, v. Tebtice.
Marefy (Marhofy, Merhofy), o. Buovice, ves:

"3- [ 35-
Marejsky. Marejžsky. píjmení: Oldich, v.

Maíž.
M a r e j /, \'. Maíž.
Marek, biskup, v. Olomouc. — Marek, poddaný,

v. Troubsko.
Marek, píjmení: Petr, eený Marek, v. Bezd-

kov 3.

Mareš, poddaný, v. Ye^ce 3.

M a rho fy, v. Marefy.
Marie. Marije. uherská a eská králová, rrtar-

krabina moravská, sestra Ferdinanda, uher-

ského a eského krále atd.: 227, 265. 328.

— Mikuláš Prusinovský z Víková, nejvyšší

išpán a hejtman králové Marie Její Mti hrab-

ství Starého Zvolena: 328.
— Oldich, svobodný pán z Eycingu, Eycinku

a na Reci, Zdenk Mezický z Lomnice a na

Vranov, rady Její králové Mti: 226, 227.

— Vachek z Hartvíkovic, lovk králové Mari-

je, k hradu znojemskému píslušející: 265.

Panna Marije: klášter oslovanský v Údolí Panny
Marije: 181, 182.

[Panna Marije], v orig. Matka Boží, v. toto.

Markéta (Margeta), dcera asi Hynka, mana bí-

tovského, v. Boekovice, Kojatice. — Markéta

(Margreta), pevora, v. Oslavany. — Markéta

(Margreta), subpevora (supevora), v. Kou-

nice 1.

Markvaree, o. Daice, ves: 209, 349.

Markvartice, o. Tel: 9.

1. Maršov, o. Daice, ves: 213.

2. Maršov, o. Tišnov, ves: 114.

Maršovice, o. Mor. Krumlov, ves: 266, 415.

Martnice, v. Martinice 4.

Martin, probošt, v. Kounice Dolní. — M., sirotek

po Jiíkovi, bratru Václava, dvoáka išického,

v. Rešice. — M., poddaný, v. Kuroslepy. —
M., poddaný, v. Troubsko.

1. Martinice, zaniklé u Hrušovan, o. Jaroslavi-

ce, ves, pustá ves: 33, 189.
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— Man Beneš z Vajtmile: 33.
> Martinice. zaniklé iadn od Klobouk,

o. Klobouky: Hynek Žabický z M . sestra Ka
teina: 134. — lan Žabický z M.: 2í. — Ka-
teina z M., bratr I [ynek: 134.

3. Martinice, Martiniky. zaniklé v okolí Leso-
nic, o. Mor. Budjovice, ves, pustá ves:

137, 196, 198. -'45. 3!2.

4. Martinice (Martnice), zaniklé u Brtm,
Tebí, ves: 7, 223.

5. Martinice, o. Velké Meziíí, ves: [25, 220,

372 -

6. Martinice, Martiniky, zaniklé u Zdekova,
o. Tel, ves, pustá ves: 27, 134, [80

7. Martinice, neureny: Alena z M.: 25.

1. Martiniky, v. Martinice 3.

2. M a r t i n i k y, v. M artinice 6.

Martínkov (ervený Martínkov), o. Mor. Bud-
jovice, ves, tvrz: 378, 402.
— Jan Martínkovský z Rosee na . M.: 353.

1. Martínkovský (tak ti místo Martínkovský):
Jan, v. Budišov. Martínkov, Rozse 2. — Ma-
rek, v. Rozse 2.

2. Martínkovský (tak ti místo Martínkovský)
mlýn, v. Bezník, Jedov.

M a r v ž, v. Maíž.
Maík, lovk úroní na dvoru, v. Stojeín.
Maíkovský dvr. v. Jestábí 1., Zho 6.

Maíž (Marejž, Marýž), o. Slavonice, ves, tvrz:

65, 66, 145.

— Barbora z M., [dcera Václava 2.], 1. manžel
Petr z Noskova, 2. Jan z Osean, dcery z Ose-
an: Alena, Elška, Johanka, Kateina, Marge-
ta: 9, 102, 209, 210. — Hynek z M., otec Old-

ich 1., bratr Oldich 2., manž. Kateina z Bo-
líkovic, syn Oldich 3., strýc Václav 2. : 26, jj,

33. — Kateina z M., manž. Bohuše ze Zvole,

synové Hynek ze Zvole a z Koltštejna a na
Kunovicích, Jindich ze Zvole a z Koltštejna:

102, 306. — 1. Oldich z M., syn Václava 1.,

bratr Václav 2., synové Hynek, Oldich 2. : 9.

26. — 2. Oldich z M. Marejský. Marcjský
z M., otec Oldich 1., bratr Hynek, strýc Vác-
lav 2.: 26, 46, 134. — 3. Oldich z M., 53

Hynka a Kateiny z Bolíkovic: 33. — 1. Vác-
lav z M., syn Oldich 1., [Václav 2.]: 7, 9. —
2. Václav z M., [otec Václav 1.], bratr Oldich
1., bratranci [= synovci] Hynek, Oldich 2.,

dcera Barbora, vnuky Johanka z Vosean,
manž. Arkleba Hodjovského z Hodjova. a

Margeta z Vosean, manž. Jiíka Hodického
z Hodic: 26, 38, 104, 349. — 3. Václav z Reice
na M. 145.

Masa, píjmení (nebo masa?'): Michal M.,

poddaný, v. Tasov.
Mastek, píjmení: Matj M., poddaný, v. Ves-

ce 3.

Mastník, o. Tebí, ves: 355.
Mašek, jm. muž. (= Martini, v. Kundratice 1.

Mašnovky, Mašnvky, v. Mašuvky Hlu-
boké.

Mastera, Marštera, píjmení: Pavel M., svobodný
dvoák: 423.

Mašuvky Hluboké (Mašnvky, Mašuovky, Ma-
šuovky Bichaté, Mašuovky Malé), o. Znojmo,
ves: 38 (místo „v Mašnovkách" ti „v Mašuov-
kách"), 67 (místo „v Mašnvkách" jest ísti

..v Mašnvkách"), [20, 225, jj<i, 232.
—^Benes Ho, tu , Budce na M.: 538.

Matj, dvoák, v. Lhotio laný vBezník— .1/.. poddaný, v. Bude 1. — M.,
i- Jiíka z Lomnice a na Lomnici, v. Lom-

nice i. .1/., poddaný, v. Popvky 1

Maejov (Matijov), o. Zdar, ves: 268 ^2
.Matjovec, o. Slavonice: 517,M at i áš. v. Matyáš.
M a t 1 j

o v. v. Matjov.
Matka Boží: u M. B dm, v. Praha, na Fjezd;

u M. B. klášter, v. Brno, herburský, Znojmo',
Klan

:
M. B. klášter, v. Sedlec 2.: M. B.

kostelík, v. Kižanov. V. také Semenná.
Mátl, Mathl, jm. muž. nebo píjmení: .1/., rych-

tá, v. Damnice. — Martin Mátl, v. femnice 1.

Mátl, Mathl, poddaný, v. Lidmice. — Ta-
mti Matli], poddaný, v. Lidmice. — Mátl,
poddaný, v. Pravice.

Matouš, rychtá, poddaný, v. Vesce 3. - M., ku-
cha, v. Pernštejn, Bohunka z Pernštejna."

Matyáš. Matníš, uhersky, eský, dalmatský,
charvatský král. markrabí (margabie, markabie'
markrabie) moravský, rakouské, lucembur-
ské a >lezské kníže, lucemburský a slezský vé-
voda, vývoda, margabie lužicský: 3. 5, 24. 31,
33. 35. 3". 38, 39, 52, 5". '-'. 63, [03, 126, 127,
i32

,
241.

Maximilián, císa ímský, král ímský, eský,
uherský, arcikníže rakouské, markrabie mo-
ravský, kníže lucemburské, slezské, markrabie
Iužický, otec Ferdinand 1.. bratr Ferdinand 2.,

arcikníže rakouské: 373, 387 (nejm.). 392. 393
(nejm.), 394 (nejm.), 397, 402, 404. 408, 411,
413. 4M a 424 (nejm.), 425. 427 (nejm.).— 2. Pcrtolt z Lipého, z Lipého na Krumlov,
hejtman markr. mor., nejvyšší maršálek král.
es. a krále Maximiliána (krále eského, krále
ímského, ímského císae, uherského a eské-
ho krále etc. > komorník: 392, 394, 402, 404.
408, 411, 413. 414, 418, 424. 425. 427. — Vratu
slav z Pernštajna na Tovaov. krále Maximi-
liána komorník: 397. — enk z Lipého. krále
Maximiliána šenk: 392.

Medlánky (Mediány), o. Brno-msto, ves: 52
390, 395-

M e d 1 e 1 1 c e, v. Modletice.
Medlice, o. Mor. Krumlov, ves: 121, 158. 150.
r. Medlov, o. Pohoelice, ves: 45, 182, 257, 266.
2. Medlov, neuren: Arnošt z M.. z M. a z í-
an, manž. Dorota z Okarce: 6, 10, 12, 22.

[Mehl], píjmení, v. [Stelice 3.].

Mejda. píjmení: Matj M.. poddaný, v. Vesce 3.

Mejlice (Melice), hrad a ves, zaniklé mezi Pusti-

mí a Drysicemi, o. Vyškov, [hrad]: Bušek
z M. a z Šumíc, dcera Zuzana 1.: 14. — 1. Elš-

ka z M., dcera Znaty, manž. Ctibora z Cim-
burka a z Tovaova: 23. — 2. Elška z M.,
dcera Zuzany 2., manž. Václava z Vitbachu:

49. 128. — 3. Elška z M., manž. Mikuláše
z Drahanovic a z Kobeic, synové Martin, Mi-
kuláš. Znata [z Drahanovic a z Kobeic]: 31.— Majnuš z M., manž. Zuzana 1.: 14, 16. —
Znata z M. a Prus, dcera Elška: 23, 44. — 1.

Zuzana z M.. dcera Buška, manž. Majnuše: 14.

— 2. Zuzana z M., dcera Elška 2.: 49.
Mel, Mell, píjmení, v. [Stelice 3.].
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Mlanj '> ch >\ ice, ves

M eleši n, >. M ešín.

M e 1 1 c e, \ M 1

Melichar, ipitula

u ^\
. Pti

Meloun Meln), píjmení Matj A/., v. Hrá-

Mendl, píjmení: bratr Baleár, Mendl ei
l>i\'\ , mi iravskej . ákona

Menhai tíce l Majnh e, ves: i 2,

135-

[ 35'

\1. t2 1 Václav . sj 11 Margretj

;. 55, 104. 135.

Mcimi. Židlochovice, msteko: 397, 398, 419.

Rybník M hlinsky: 398.

Menšík, iijmení: Panici M.. v. Jemnice 1. -

Jan M .. v. Jemnice 1

.

M erhofy, v. Marefy.

Merth, píjmení: Martin M.. v. Lesem
Mi 111. Velké Meziíí, msteko: \j2. ^74.

377,
Mesovští dielové, role, v. Mešovice.
Mstec Vojnv, v Cechách, o. Pibyslav, ms-

[03.

Mstonovice, omylem originálu, v. Vstoovice.
Msto Nové: 92 | \ Msto).

2. Msto Nové Vídeské (Nové Msto), v Dol-

ních Rakousích: 295.

Mešovice (Mešovice, Mosovice, Mošovice), o.

Jemnice, ves: 54. 94. (04, to8, 414.
- Role. slov Mesovští dielové, pod Rancío-
vem: [08.

M e z e le s i c e, M e z e 1 e s s i ce, v. Mezilesice.

Me/ei-eetky. Mezeííeká. Mezeííeký: Alena, v.

Lomnice 1.. Meziíí Velké. Appolona, \.

Lomnice 1., Meziíí Velké. Jindich, v.

Jemnice 1.. Lomnice 1., Meziíí Velké.

Ladislav (omylem originálu místo Vladislav),

v. Lachenberg, Lomnice 1.. Meziíí Velké. —
Ludvík, v. Lomnice 1., Meziíí Velké. —
Václav, v. Ledce. Lomnice 1.. Meziíí Velké,
Znojmo. — Zdenek, v. Ledce, Lomnice 1.,

Meziíí Velké, Vranov 1.. Znojmo.
M e z e í í, M e z e í i e, M e z e i e í.

M e z e i e i e, v. Meziíí Velké.
Mezeíko, v. Meziíko t.. 2.. 3.

Mezeíský: Zdenk, v. Lomnice [., Meziíí
Velké.

Mezeíští, v. Meziíí Velké.
Meziboí (Meziboie), o. Bvstice nad Pernšt.,

ves : 244. 372.
- A atruše z M. : 32.

Mezilesice
1 Mezelesice, Mezelessice, Mezilesy,

Mezlesice, Mezlessice, Mezlešice), zaniklé
11 Kobeic, o. Slavkov, pustá ves pustá tvrz:

89, 211, 247.
- Vrch Rychval, žleby Vlava: 211 (obojí tu

nebo snad u Kobeic nebo Milešovic).
- Bernart z M. na Mouínov, B. Mouínov-
ský z M., B. Mouínovský z M. na Milešovi-
cích. Múínovský z M., Múínovský z M. na
Múínov, brati Jan. Jindich. Petr: 206, 280,

-<M. 335- — Tan z M. na Mouínov, J. Mouí-
novský (Múínovský) z M. na Hostrádkách.
brati Bernart. Jindich. Petr: 200, 247. 250.

Jindich z M. na Mouínov, I. Mouínoi 1

sky (Múínovský) M na Hostrádkách,
brati Bernart, Jan, Pti 206, 247, 250.

Petr z M, na Mouínov, brati Bernart, Jan,
Jindich: 200. 1. Václav z M. .1 \ Múínov:
58, 127. 2. Václav Mouínovský VI

lessic, man/. AI bi i .1 Ry< hmbei ka 379.
M ez i r zi c /. v. Meziíí \ elké

Meziícký: Jan, v. Lomnice [., Meziíí Velké.

Meziíí Velké (Mezeíí, Mezeíie, Mezeieí,
Mezeieie, Mezirzicz, Meziíie, Meziieie,

VIi ieí) msti 1 hrad, zámek 20,

35, 6o, Si, 220, jj'). 243, 244, 2<>x, 372, 379,

390, 392, \o$, 1 10 |is. 123. |2|.

Mikuláš z Vlí Hory, M. st. z Vlí Hory,
ouedník na zámku M.: 123, 424, 420.

Mšané Anna, lékaka z M., man/.. Jana,

matka Zuzany: 28, 41. /</«. léka, mšenín
\ M., man/. Anna. lékaka / M., dcera Zuzana:

63, - /au Plyntl, man/. Magdalena: 35. -

Kuka z M.. syn Mikuláš: to. Margreta
Marta 1'avloT'ská z M., manželka

Václava Pavlovského z M., syn Sigmund: 20,

58. • Mikuláš, syn Kunk) /.VÍ. [o. 1'aclav

Pavlovský z M.. man/. Marta: 20. Zigmund,
Zygmund, Sigmund Pavlovský z M., matka

Marta Pavlovská z M.: 35, 42, 58. — Zuzana
Z M.. dcera Jana a Anny: 4 1. 63.

Páni Meziíští (nebo snad meziíští
držitelé panství?): 81. — t. Jan / M., z Lom-
nice (Lompnice) a na M., / M. (Johannes de

Lomnicz, alias de Mezirzicz), z Lompnice
Me iícký, Meziíský, nejvyšší komorník
desk a sudu práva zemského (margabství mor.)

v Olomúci, nejvyšší komorník" margabství
mor., hejtman, nejvyšší hejtman markr. mor.,

manž. Appolona ze Ctnic, synové Jan 2.,

[indich, Václav, Vladislav, Zdenek: 6, 13, [6,

3i, 32, 53. 57. 5*. <">. "3. 77-*-. «5. ss
-
s ''- l" •

93, 95~97, 100-112, [17-119, 125, 120, 129, 130,

134. [37, [39, 140, 142. [43, [47,148,204,205,
220, 243. 244. — 2. Jan Mezícký z Lomnice,
z Lompnice, otec Jan 1.: 244. — Jindich
z Lomnice, z Lompnice a na M., Mezícký
z Lomnice. Mezeícký z Lomnice na Jemnici,

otec Jan I., manž. Braxida ernohorská z Bos-
kovic: 153 (jmenován od krále Vladislava nej-

vyšším komorníkem markr. mor. l)ez rady
panské, vzdal se však), 155, 104, 204, 205, 220.

225, 228, 244, 407, 408, 412. — Ludvik Meze-
ícký [z Lomnice]: 408. —-"

Václav z Lompnice
a na M., V. Mezeícký z L., Mezeícký z Lom-
nice na zámku znojemském a Ledci etc, otec

Jan 1.: 204, 205, 244, 418. - Vladislav

z Lompnice a na M., otec Jan 1.: 204, 205, 244.— Zdenk z Lompnice na M., Mezeícký z L.,

Mezeícký, Meziíský, Mezícký z L. na Vra-
nov, Mezeícký z Lomnice na zámku znojem-
ském a Ledci etc, rada králové Marije, otec Jan
1.: 187, 197, 198, 209, 212, 217. 221, 222.
226-22S, 243, 244. 256, 237, 265, 268-272, 277,

278, 281, 285. 286, 290, 295, 296, 298, 308. 338.

363. 364. 418.
- Bryjicí Morava z M. (pídomek), vládyka,
písa práva menšího zemského: 413, 426. —
Zykmund Helt, Z. H. z Kementu na M., rada,

císae JATti rada (císae ímského, uherského
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a eského etc. krále rada) a míst- .kanclé král.

esk.: 397-399, 4i f->. 4-'4-

i Meziíiko, v. Meziíko i

.

_ Meziíiko, v. Meziíko -'.

Meziíie, v. Meziíí Velké.
i. Meziíko

| Mezeíko. Meziíiko), o. Mor.
Budjovice: 26.

— Jíra z M. (pravdpodobné z tohoto. = |íra

z Budce?) : 164.

2. Meziíko (Mezeíko, Meziíiko, Mezí-
ko), o. Jihlava, ves: 61, 374, 377, 388.— Jan z Ebrharce a na M., manž. Anna z Nové
Vsi, [tchán Jan z Nové Vsi a na Radkov]: 61.

3. Meziíko Horní (Mezeíko), o. Tel: Bur-
jan Babka z M.: 330, 385. — Jan Babka z M.:
385. — Jiík Babka z M.: 333.

Meziíský: Jan, v. Lomnice 1., Meziíí Velké.

M e z i i e i e, v. Meziíí Velké.

M e z 1 e s i c e, Mezlessice, Mezlešice,
v. Mezilesice.

Mezícky: Jan, v. Lomnice 1.. Meziíí Velké.
— Jindich, v. Jemnice 1., Lomnice 1., Mezi-
íí Velké. — Václav, v. Aspry, Lomnice 1..

Meziíí Velké, Znojmo. — Vilém, v. Lomnice
1., Meziíí Velké. — Vladislav, v. Lomnice 1..

Meziíí Velké. — Zdenk, v. Lomnice [.,

Meziíí Velké, Vranov.
M e z í í, v. Meziíí Velké.

M e z í k o, v. Meziíko 2.

Me z i e í, v. Meziíí Velké.
Micmanice (Mincmanice), o. Jaroslavice, ves:

I3L -'97, 301. 338, 401. 40-'.

— Lykl z M.: 300. (místo „Liklovi" ti . Lyk-
lovi").

Mieletice, v. Milatice.

M i h o v, v. Níhov.
Sv. Michala kostel, klášter, svatomiohalšti

knží. v. Brno (klášter dominikán); sv. M.
kostel, v. Znojmo.

Michal, poddaný na dvoe, v. Rozsíka 3. —
M.Masa (masa). poddaný, v. Tasov.

1. Michek, píjmení: Mikuláš M., v. Ostrov 4..

Radostín.

2. Michek, píjmení (nebo jm. muž.?): Michkova
vdova, v. Jilmoví.

Michl, jm. muž.: Jan, syn Michluov: 18.

Míchov (Mnichov), o. Nové Msto, ves: 92.

Mikuláš, opat, v. Velehrad. — M., pevor. v.

Brno (klášter augustinián u sv. Tomáše). —
.1/.. pevor, v. Praha (Dm u Matky Boží na
Ojezd). — M., bratr Václava, na dvoe, v. Do-
manínek. — M., klíník, v. Pernštejn, Bohunka
z P. — M., kucha, v. Pernštejn. Bohunka z P.

— M., poddaný, v. Troubsko.
Mikulice, o. Hodonín, ves: 195.

Mikulov (Xiklšpurk, Nikolšpurk, Xyckolspurk,

Xyklspurk, Xyklspurk): 266, 207.

— Henrich z Lichtnštajnu a z X.: ^. — Jan

z Lichtnštejna, Lichtnštajna na X., z X..

z Lichtnštajna a z X. na Lednici, nejvyšší

sudí markr. mor., strýc Linhart: 180, 195. 265,

277, 278, 281, 285, 308, 310, 316, 328, 332. 335-

338, 347. 35°. 354- -- J&ík z Lichtnštajna a

z N.: 241. — Linhart z Lichtenštajna, Lichtn-

štejna a na N., a z X.. strýc Jan: 180, 195, 209,

221, 222. — Volf Kryštof z Lichtnštajna na

N.: 337-

1. Mikulovice, o. Tel 13. 324, 310. 360,

31 »8.

2. Mikulovice. ... Znojmo, ves: 56.

Milasín. o. Bystice nad Pernšt.: Jiík z M.,
bratr Mikuláš: 144. - Mikuláš z M.. bratr

Jiík: 144.

Milatice (Mieletice, Miletice), o. Mor. Budjo-
vice, ves: 94, 137, 303.

Milaurová, Milauryn. píjmení: Anna M., v.

Brno (klášter dominikánek u sv. Anny).
M i 1 a n y. v. Mlany.
Milešín (Melešín, Milicím, o. Velká Bíteš, ves:

35, 9i, 41.
1. Milešovice (Milošovice), o. Slavkov, ves: 24,

27, 13, 72, 237, 250.— Lesy: tyi Háje (tak ti místo háje), les

na Pestanov, lesy v Sskípov (v. Skí]
205.

_— Vrch Rychval, žleby Vlava: 211 (obojí tu

nebo snad u Kobeic nebo Mezilesic).— Charvát, drží dva lány v M. : 72.— Bernart Mouínovský z Mezle-ic na M.:

335;
2. Milešovice, v. Milíovice.
Miletic e. v. Milatice.

Milhostice, v echách, o. Sedlec: Albrecht Voj-
kovský z M., manž. Barbora z Nevdomí, [dce-

ry Alena, Anna. Kateina]: 193, 220. — Ses-
try Alena. Anna, Kateina, Vojkovské z M.:
406.

1. Miliín (Miliczin) v echách, o. Mlada Vo-
zíce: páni Miliínští (rod panský mladší): 4.— Anna z M.: 108. — Lidmila z M., dcera Vi-
léma 1.: 22. — Margcta z M.: 310. — 1. Old-
ich z M. (Ulricus de M.), otec Pibíka: 48.— 2. Oldich Mládenec z M., z M. a na Sum-
vald, [syn Pibíka]: 119. 134. — Pibík Mlá-
denec z M. (Przibiko de M.), z M. a na Šon-
vald, syn Oldicha I.: 38, 47. 48, 92, 216. —
l.Vilém z M.. otec Lidmily: 22. — 2. Vilém,
Vilím Mládenec z M., z M. na Sumvald, [syn
Pibíka]: 168. 170, 218. 225, 241.

2. Milic í n, v. Milešín.

Milíovice (.Milešovice). o. Vranov, pustá ves

338, 393-
Milíkov. o. Velké Meziíí, ves: 374. 377. 388.

Milonice, o. Buovice, ves: 12, 42.— Les. slov Milánský: 1 14.

— Kateina z M., dcera Kuka, ze Prokop I.:

12, 42. — Kuka, dcera Kateiny, manž. Pro-
kopa 1.: 12. — 1. Prokop, manž. Kuka, dcera
Katein v: 12. — 2. Prokop z Odrad a na M.:
208. 247. 284.

Milonský les, v. Milonice.

Milostice, dvr, Milostický dvr, v. Baice.
Milošovice, v. Milešovice 1.

Milotice, o. Kyjov: Proek z Zástizl na M..
Proek ml. z Zástizl na M.. a na M., strýcové

Philip z Zástizl, Heralt z Zástizl, Jan Proek
z Zástizl, sirotek po Heraltovi z Zástizl: 203,
-'47. -77. 278, 281. 283. _>94. 297. 305, 308. —
Fridrich, Frydrich z Žerotína na M.: 402, 408,

414-

Mince, píjmení: Mikuláš M., v. Tsany (nebo

snad. ale mén pravdpodobn, Tšánky 2.), Zá-

rušice.

Mincmanice. v. Micmanice.



Minice \'."i ,i\ .1

Miniie. I \1
.

mat Kni

Minstrbenké knížectví, v bývalém

Dolním Slezsku: knížata minsl

Hanuš, kníže

m. Jindich [jinak I l>

nok 1. kníže ni " Jií,

m v
- foachym, kníže m.

níže m. v Slezi

e i nsti bei ský, kní-

Miroslav, i Mor. Krumlov, ves: u, 25, "7. 78,

52, 254, 260, 269, 270, -',--•. P".

V. také Bóhmdorf, Mitrdorf,

Rybník Holili: 1 1. 67, 86.

Vinohrady: Drayczehen, Dreycsehen, hora

(vininá): ti, 67, 86. V Graitiech, v i

ríc/i; ti, Hora waymperská, weynper

ská: 11 (místo „Weynperské" ti „weynper
Zamperk, Zauperk, Zawpeck,

hora (vininá) 1 t, 67, 86.

Hostradické pole: 67.

orota z M., syn Ondej Herynk z Slúpna

33 /tí/fe /. .\1.. strýc Konrád: 11, 22, _'4, 25,

/,/;; Miroslavský z Doloplaz, z Skr

bene a z Doloplaz: 129, 160, [93 Konrád
(Kunrád, Kunrát) z M.. strýc Jiík: [6, 28, |.i,

46, Lidmila z M., manž. Markvarta
.- Míro\ a 86, 87, [3 1- Václav Hod ký

z Hodic na M.. nejvyšší hofrychtý markr.

mor.: 418, 425, 428, 429. — Markvari i

ský z Mírová na M., manž. Lidmila z M.: 170.

Zigmund, Zygmund, Zykmund Valeky,

Valecský z Mírová na M. 204, 208, 223, 225,

251-255, 260, 261, 268-272, 275, 290,

295, 3 J 9, 337-339.
Miroslavský: Jan, v. Doloplazy, Miroslav, Skr-

be.
Mirošov. o. Nové Msto, ves: 84, 131, 132.

Mírov. hrad, o. Mohelnice: Appolona z M., [dce-

ra Zikmunda 1.]. man/. Karla Radkovce z M.:

162. — Jiík Valeky z M., z M. na Hostimi:

400, 416, 430. — Mandalena z M., otec Vilém,

1. manžel Jaroslav Osovský z Dúbravice,

/. Doubravice na íanech. 2. Znata z Lom-
nice, z L. na íanech: 243, 375. 376, 31)4, 414,

425. — Markvart z M.. z M. a z ( >karce, z M.
a Rajce, Valeky z M.. /. M. a na Miroslavi,

bratr Zikmund I., syn Zikmund 2., I. manž.

Johanka z ían. 2. Lidmila z Miroslav, syn

Zikmund 2.: 8, 10, 12, 52, 79. 87. 129, 170. -
Vilém, Vilím Valeky, Valecský z M.. z M. na

Rudkov, z M. na Lelekovicích, z M. na Okar-
ci. dcera Mandalena: 187, 193, 196-198, 203,

204. 22T,. 226, 244, 260. 269, 270. 307. 312, 337.

338, 372. 37S. — t. Zikmund (Sigmund, Zig-

mund, Zygmund) z M., z M. a i >] arce z M.
a Rajce. Valeky, Valecský z M.. z M. a z O-
karce, z M. a na Pozdtín. hejtman Jindicha
z Lipého, nejvyššího maršálka král. es., bratr

Markvart. [dcera Appolona]: 8. 10. 12. 36, 52,

53, 61, 64, 71, -j-, 83, 85. 86, 90, 91. 93, 98, 101.

. 107. — 2. Zikmund (Zigmund, Zygmund,
Zykmund 1 z M.. Z. Valeky, Valecský z M..
z M. na Miroslavi. rytí, syn Markvarta. manž.

Kateina / Kukvic, syn Zikmund 3. 172. 196,

22
%\ 227. 246, 231 255, 257, JOo, 2I,

205. _-os 272. 2j-,, 2<h>. 205. 310. \j<) (nebo nad
již Zikmund 3.1. ^.Zikmund (Zykmund) I a

lecký \l
. . M na Miroslavi, [otec Zikmund

2. 1, manž. Kateina z Doubravice: 329 (nebo

ješt Zikmund 2.?), 337 339, 348, 349, 353.

1. Mirovice, neureno, na panství bíto\ ki n

i\\ m M.. ves M., pustý dvi v M. 37, 94.

2 Mirovice, \ echách, o. tj Jindich F

\l na 1 latelov, z M. a na 1 >voi cíi h, 1 >tec

Mikuláš, matka Johanka z Vlásenice: 281, 324,

330, 370. |.'". Karel Radkovec z M., z M.
na Batelov, otec Mikuláš, matica [oh

z Vlásenice, manž. Appolona z Mírová [62,

. 232. 2S1, 324. Mikuláš Radkovec z M.,

z M. na Batelov, man/. Johanka / Vlásenice,

synové [inich, Kaní 231, 265, 271. 274. 2jj,
27N. 281, 2S3. 2S7. 294.

M i s ti bo i c e, v. Mysliboice.
Misti-ín. 1 >. Kyjov, ves: [29.

Ctibor Dbeík z Hartvíkovic a z M. 27.

Míše, v Sasku: Jindich, purkrabí míšeský,
nejvyšší kanclé král. es. (Hendricus, rlenri

cus, Henrycus, burgravius, purgravius Mis-

nen^i^. Missnensis, supremus regni Bohemie
cancellarius), t. j. Jindich z Plavná ,\2i\ 32J,

332, 335, .341, 352, 353, 363, 396.

M í škov i ce, v. Nížkovice.

Miteldorf, Mitldorf, Mitteldorf, Mit-
tendorf, Mittndorf, v. Prostedkovice

Mitrdorf, Miterdorí. Mittldorf. á^t Miroslav,

msteko: 11. (17, 86, 260, 431 (str. 11). 432

(str. 67, . 240). 433 (str. 1331.

Mládenec, píjmení: Oldich M., v. MUiín,
Šumvald. Pibík M., v. Miliín, Šumvald.
— Vilím M., v. Miliín, Šumvald.

M ladn ovice, Mlad novice, v. Mladoovice.
Mladkov. o. Boskovice, ve-: 138, 144, 190.

Mladoovice (Mladenovice, Mladnovice), o.

femnice, ves: 54, 389.
- Jan z M.: 28. — Michal z M.: 18. Miku-
láš z M.: 89. — Smi! z M.: 103. 114. — Toman
z M.: 121. — Václav Kraji)- z Krajku na M.,

V. z Krajku na M.: 597, 402. 414. 41S, 425,

428.

Mleko, píjmení: Jan M ., v. Slatina 2.

Mlýništ (z Mlýniš), neureno: Petr Malý
/ M.: 317.

Mlýnský rybník, v. Brandlín.

Mnich, píjmení: ./(;;; M., v. \"Šechovice 1.

M nich o v, v. Míchov.
Mniská hora a les, v. Lelekovice.

Modletice (Medletice) , o. Slavonice, ves, pustá

ves: 91. 189.

Modr, píjmem, poddaný, v. Lidmice.
Modiky. zaniklé u Prštic, o. Brno-venkov,

dvr .l'/., pustá ves: ''7. 68, 24(1.

Mohelno. o. Námš nad Oslavou, msteko:
128. 133, 137, 142, 172, 190.

Mochland, v. Machland.

M o n s G i g a n t i s, v. Hora 6.

Morašice (Morasice), o. Mor. Krumlov, ves: 14,

72, 197, 226, 251. 253-255.
— Zygl [ZygelPJ, poddaný: 226.

1. Morava. Moravia (zem, markrabství.marchio-

natus. píslušnost k nmu, poloha v nm, stavo-
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vé: 3. 4- 5. 7> 32> 47. 53- 56, 65. 66, 69 (ob) va

tele), 70, 77, 78. 80, 81, 83. 95, 1)7, 104. ni, 116.

117, 118, [32, 136, 138,144, M7- 153. [89,204,
205, 209, 220, 228, 241, 337, 377,, 397-399. 405,
411, 423, 425.— Markrabí, v. Albrecht, Ferdinand 1., lií,

Jošt 1.. Ladislav. Ludvík, Matyáš, Maximilián,
Vladislav. — Neuren: 277. — Desátek mar-
krabí: 130.
— Markrabina, v. Marie.
— z Ottersdorfu (Otrstorfu) Ambrož, krále

JMti prokurátor v markr. mor.: t,J2, 377.— Bratr Baleár, Mendl eený, pevor a pro-
vincii] zem mor. zákona dominikánského:
163. — Nejvyšší mistr zákona sv. Jana po
Morav Jan z Vartmberka, v. Vartenberk. —
V markr. mor. stolice apoštolské de latere

legát Jeroným, v. Brindisi. — Knz Václav,

sv. Písma bakalá, v Cechách a v Morav prior

a provinciál zákona sv. Dominika predicato-

rum: 313.

2. Morava, voda, v. [Moravka].

3. Morava, píjmení: Brykcí M. z Mezeíí, v.

Meziíí Velké. — Jan M., v. Brno (mšané).
Moravec (Moravice, j. .), o. Bystice nad

Pernšt, ves: 10, 25, 108, 109, 147, 390, 405.— Rybník, slov Pod Stráží: 109 (místo „pod"

ti „Pod").
— Jiík z Olešniky a na M., manž. Anna
z Víková: 109.

M o r a v i a, v. Morava 1

.

M o r a v i c e, v. Moravec.
[Moravka], voda, eená Morava: 195. Je to ást

toku eky Stupavy.

Morkovice, o. Zdounky: 285.

— 1. Jaroš z Zástizl a z M., na M.: 53, 61, 64,

71, J7, 85, 101. — 2. Jaroš z Zástizl na M.,

[otec Jiík]: 428.

Morkvky (Morkuovky), o. Klobouk}', ves: 90,

161, 313, 357, 39-'-

— Jezérko, Jezírko (
= rybník), kteréž leží nad

rybníkem Pavlovským: 357.

Moskovice (Moskvie), zaniklé u Dyje proti

Strachoticím, o. Jaroslavice, pustá ves: 187,

M os o v i c e, v. Mešovice.
Most, v Cechách : Jan z Veitmile a na mostském
hrad: 120. 121.

Mostek, rybník, v. Boov, Jaromice nad Rokyt-

nou.

Mostišt (Mošiše. Moštstí (mn. .), Moštiše),

o. Velké Meziíí, ves: 125, 244, 372.

Mosty, zaniklé u Heraltic, o. Tebí, ves: 7.

M o š e n i c e, v. Moštnice Horní.

Mošiše, v. Mostišt.
Mošnov (Mošov), o. Píbor: Jan z M.: 33.

M o š o v i c e. v. Mešovice.

Moštnice Horní (Mošenice, Moštnice), o.

Perov: Zdenk Konický z Švábenic na M.:

243, 255, 271, 285. — Joachym Zoubek ze Zd-
tína na M.: 399.

Moštstí (mn. .). v. Mostišt.

Moštiše. v. Mostišt.
Mouínov (Múínov, tak ti místu Múinov), o.

Buovice, ves: 2^. -,$. 65, 86, 80, 127.

— Bernarz Mezilesic na M., B. Mouínovský,
Múínovskv z Mezilesic na M., Mouínovský

/. Mezilesic na Milešovicích, brati Jan, Jind-
ich. Petr: 200, 280, 294, 335. _ J an z" Mezi-
lesic na M., Mouínovský, Múínovský z M.
na Hostrádkách, brati Bernart, [indich
Petr: 206, 247. 250. — Jindich 7. Mezilesic na
M., Mouínovský. Múínovský 7. Mezilesic na
Hostrádkách, brati Bernart, [an, Petr: 206
247, 250. — Petr z Mezilesic na M.] brati Ber-
nart, Jan, Jindich: 206. — 1. Václav 7. Mez
lessic, Mezlešic a v M.,

|

| j an
Jindich, Petr]: 58, 127. - 2. Václav MouC
novský z Mezelessic, manž. Alžbta z Rychm-
berka: 379.

Mouínovský, Múínovský: Bernart, v. Mezi
levice, Milešovice 1., Mouínov. — Jan. v.
Hostrádky 1.. Mezilesice, Mouínov. — Jind-
ich, y. Hostrádky i., Mezilesice, Mouínov.— Václav, v. Mezilesice, Mouínov.

Moutnice, o. Židlochovice: 418. 419.— Rybníek Moutnický: 418.
Mrakeš. píjmení: [Brikcí] M.. Jan .1/ liík M

Petr M., v. Noskov.
Mrdice, tvrz v Cechách, u Hemanova Mstce, o.
Chrudim: Anna z M., manž. Licka z Lile a
na Hostirádkách: 101. — Erkideš, otec Jaro-
slav, matka Manda: 322. — Jaroslav z M.,
J. Racek (Razek) z M.. z M. na CJherciech, na
Uhercích, na Uhericích, na Uhicích, [otec
Jiík], matka Johanka z Xítkovic. manž. 1.

Margeta z Víková. 2. Alexandrina z Sovince.
syn Erkuleš, bratr Václav 2.. ujec Jaroslav z Se-
zemic, švagr Znata z Víková na Cejkovicích:
112. 199, 208, 234. 272 (Razek?), 321, 322.
330. — Jiík Racek (Razek) z M., z M. a
v Iherciech. z M. a z Uhec. manž. Johanka
z Xítkovic, [synové Jaroslav. Václav 2.] : 36-38,
49. 101, 105. 107. — 1. Václav Racek íRacžek),
z M.: 9, 60. — 2. J',íelaz' z M.. [otec liík],
matka Johanka z Nítkovic, bratr Jaroslav: 112.

Mrhov (Mrchov), zaniklý u Mostišt Velké
Meziíí: Jan Zub z Mysloovic na M.: 424.

Mstj, manžel Anny z Kvasic: 7. V také Skivín.
Mstnice (Mstnice), zaniklé jižn od Hrotovic,

pustá ves, pustá tvrz: 40, 96.
— Alena ze M.. dcera Jana. manž. Albrechta
z Víková na Cejkovicích: 205. 255, 304, 305.— Anežka ze M., dcera Jana, manž. Mikuláše
Klouzala z Rynárce: 171. 205. — Anna ze M.,
dcera Jana, manž. Mikuláše z Víková, krále

JMti komorníka: 180. 199, 205. — Dorota ze
M.. vdova po Hynkovi Jankovském z Vlašim:
.^2.^. 12Š. — Jan ze M.. Mstnický ze M.. J.

Sasovský, Šašovský ze M., manž. Elška, (ne-

pochybn z Mukodl), dcery Alena, Anežka,
Anna. Kateina: 38, 43, 67, 104, 131. 138. 157.

[62, 171. 199, 205. — Kateina ze M.. dcera
Jana: 205.

Mstniesky: Jan, v. Mstnice.
Mstníky, zaniklé- na panství bítovském, pustá

ves: 94-

M štnice, v. Mstnice.
Mukodly (Mukodíly), v ("'echách, o. Podboany:

Elška z M., (nepochybn manž. Jana ze Mst-
nic): 199, 205. — 1. Jan z M., J. Kusý z M..

[brati Jiík. Sepán] : 15. — 2. Jan Kusý 7. M..

z M. na Bohuticích. [syn Jiíka a Doroty z Bate-

lova]: 138, 157. [93 242. 24'.. 253,
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M., I Kusy M
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\i .' B huti
,
man Jindicha z Lipého,

brati
|
|an i.|,

Štpán, ra

i,>, i;. 17. ,
toi. Šepán, ?

. man Jind

pého, nejvyššího maršálka král. es., brati

I
[an i.|. Iiik. man 1 Zvole 51,

M 353, 389.

Manka, ijmení: Jan M., v. Ivanice. Matyáš

M., \. Brno (m< I
anice.

,
Minstrberské kní 1

M ú ino v, Múinov, v, Mouínov.

M ú í no\ ský, v. Mouínovský.
Ml|šo\ . 21 17, 276.

Mninice, 1 íodonín, ves: 320, 321.

Mutišov, 1 Slavonice, ves: [i, 243, 333.

Mysletice, o. Tel, v<

Mysliboice (Mistlboice), o Hrotovice, ves,

tvr 8, $6, 1 t2, 126, ji 4. 289.

lebii 1 . M-. strýna Elška Liz-

Beznice 1 z Bezníka): 61. Jan

z Arklebic a z M., man/. Elška z Beznice,

bratran Ctibor z Arklebic a /. Hostákova 1

Ctibor z Arklebic a" z M.): 7. '" ^ácfro

Chroustenský z Malovar na M.: 284, 288, 290,

;; ~ 339
Myslíkovice, neuren] z M. [

: - z M. a

. dcera Marta: 87. -- Marta z M.,

dcer. 1 eka, [manž. Jeronýma z Pivína],

matka Václava z Pivína: 87, 88.

Mysloovice, o. Holešov: Bohunek z ML 38.

/an Z«6 7. M. na Mrchov: 424.

Myslov. neuren: Mátáš z AI., z .M. na rmáko-
vicích, manž. Dorota z Víková: 91, 97, ".V'

Myší kout. rybník v. Zhoec I.

Mýto Vysoké (Mýto), > echách
: 117.

N.

Xa obci. rybníek, v. Olešná 4.

Naeratice (Našaradice, Našardice, Našartice),

... Znojmo, pustá ve-: 298-300, 338.

— Pelcz, hora, na ní vinohrady: 298, 300.

Nadjov, o. Jihlava, ves: 13, 360. 431 (str. 13,

. 97)-
Nadýma, rybník, v. Pohoelice.

Náchod, v echách: Brikcí, syn Matje z X. a

z Bezníka, matka Machna z Kokor a z Pu-

;j. 56. Fridrich, Frydrich z N., F.

Besnický z N. na Dunajovicích, (syn Jind-

icha 2.), vnuk Anny z Tavíkovic a Oldicha
z X.. man/.. Margeta ze Zvole: 367, 372, 373,

376, 379, 387-389. 393, 397, 4°2, 408, 4M-4LS-
418, 425, 428. — lan Besnický z X.. z X. na

Pucov, z X. na Jinošov, syn Jindicha 1.,

manž. Kuka z achtína, [syn Jindich 3.]:

. 236, 287, 409. — 1. Jindich z X., z X. a

z Bezníka. syn Matje, matka Machna z Ko-
kor a z Pucova: 52, 56, 69, 70, 128. — 2. /iwd-

íc/i z X.. Beznický z X.. Beznický z X. na
Dunajovicích, [otec Oldich], matka Anna
z Tavíkovic. manž. i. Margeta z eice, 2. Jo-
hanka z Jelení, syn Frydrich: 161, 168, 187. 193,

197, 225. 231, j:,j. 241, 243, 252, 255. 205. 271,

277. 278, 281, 285, s86, 288, 290, 207. 308, 310,

3". 3M-3Í8, 323, 327, 329, 33 1
, 333, 336 339,

342, 347, 348, 350, 371. 3. Jindich, [otec

Jan I. man Vpp »li >na z I '< epu 386, 395.
Kateina z X., manž. Václava z Sobušic 28

Ludvik Bí \ , / \. na Zeleticích

:

.1/.;/, 7 z X. a / B., manž. Machna
Kj >ki raz] 'uo iva, S) ni >\ é Brikcí, Jindich 1

Oldich: 52, 56, 92, 128 (nejm.), Oldich
X.. z X. a z Bezníka. syn Matje, matka

Machna z Kokor a z Pucova, man/. Anna
/. Tavíkovic: 52, 511. 92, 07, <>s, uo, uS, i ^,
134, i.-!". [68

Náklo. .,. Litovel: Jan z X.. [syn Matúše]: 49.—
Matúš z X., [syn Jan |: S.

N a k s e r a. v. Naxera.
Náloch (Nálochy), zanikly u Milešovic, o. Slav-

kov, ves: [38.

Námstský: Václav, v. Lomnice 1.. Námš 2.

X á m š , v. Námš 1 ., 2.

1. Námš na Han' (Námš, Námš), o. Olo
mou: jj.

Hynek z Vrbna na X.: 255, 260, 271. jjj,

285, 293, 308.

2. Námš nad Oslavou (Námš, Námš, Ná
miš), hrad. zámek, ves: 7, Mi, 23, 41, 410, 41 T.

Jan z Lomnice, Lompnice, a na X. (viz

u Lomnice 1. Jan 1.1. manž. Margeta z Bosko-
vic, bratr Václav: 99, [09, 112, 115, 1 10, 1^7,

143. — 1. Oldich, Voldich z Lomíme na N.,

bratr Znata z Lomnice na X., ujec Jan starší

z Žerotína a na Rosicích: jj^, 373, 408, 410,
424. — Šepán z Lompnice a z N., 63. — Vác-
lav z Lomnice a na N.,z X.. V. Námstský lvi/,

u Lomnice 1. Václav 2.), bratr Jan: 109. 112,

"5, 116,131-133, 137,143,148,155,173,188,
189, 221. - Znata / Lomnice na X". (viz

u Lomnice 1. Znata 2.). Znata st. z Lomnice
a na X., bratr Oldicha z Lomnice na N., strýc

Jiíka z Lomnice a na Lomnici: 273, 316, 323,
328, 329, 333, 336-338, 347, 350, 408, 409.

'

N á m i š , v. Námš 2.

Napajedla: 399.— Zdenk z Vártnberka a na X.: 399. — Pavel
z Žerotína na XT

. : 329. ^t,^, 336.
Nárame (muž. i žen. rodu), o. Tebí, ves,

pustá ves: 9, 34, 400.
- Kateina z X., manžel Vávra, syn Jan

z Rudvíkova: 92, 119.

Nárožínky (Xároníky, Náruníky), zaniklé, o.

Vranov, pustá ve-: 154, 159. 256, 364, 393.
Narvice, zaniklé u Ivan, o. Zidlochovice, pustá

ves: 163.

Nasavrky (Nasevrky, Xasovrky), v echách, o.

týž: Petr Žehart, Žerhart, z N., z N. na Pa-

lupíne, manž. Lidmila z Stojeína: 413, 426.

1. Násedlovice, o. Zdánice, ves, tvrz: 49, 154,

316, 330. 340, 384. 385, 433 (str. 154).

— Ryje násedlovské, tra: 340.— Stará hora (vininá, u N., díve u Šenhofui

:

154-

2. Násedlovice Staré, zaniklé západn od Ná
sedlovic 1., o. Zdánice, pustá ves: 385. Viz ta-

ké Xesklovice.

X a s e v r k y, v. Nasavrky.

N a s k 1 o v i c e, v. Xesklovice.

X a s m i c e. v. Našimice.
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Nasovr k v, v. Nasavrky.
N a š a r il i c e, v. Naeratice.
Naš a r t i C e, v. Naeratice.
Našimrice (Nasmice, Xašemice. Našomi

ce, na Seméncích), o. Mor. Krumlov, ves: 14,

7A 349, 378, 416.

N a š p i c e, v. Knašpice.
Naxerii (Naksera), píjmení: Jan .V., v. Chot-

vice.

Naželická louka, v. Želíce.

Nedvdice, o. Tišnov: Hámpýs, louka, pod X.:

41.
w

Nedvzí, zaniklé u Rácova, o. Tres, pustá ves:

231, 34«-

Neevdomí, v. Nevdomí.
Nehradov, zaniklý u Podklášteí, o. Tebí, pus-

tá ves: 374, 383.— Jan z N. (= Jan z Výap = Jan, dvoák
ve Vícenicích?), ze Margety z Vícenic, manž.
Anna, dcera Margety z Vícenic: 126. Viz také

Yícenice, Výapy. — Urban, dvoák z N.: 129.

Nekeš, píjmení: Zykmund A'., v. ECuim, Lan-
dek.

Nekl, píjmení: Urban V., v. Sedlo Staré.

Nelepe, o. Tišnov, ves: 114.

Nmany, o. Slavkov, ves: 89, 211, 310.

— Nmanský rybník: 310.

1. Nmíce, o. Blansko, ves: 164.

2. Nmíce, zaniklé u Šebrova, o. Blansko, pustá

ves: 98, 127, 432, 433 (str. 127, . 16).— Les pod Kozími hbety (snad tu, nebo u Lele-

kovic, nebo u Újezdu 10.) : 127.

3. Nmíce, zaniklé u Micmanic, o. Jaroslavice,

pustá ves: 300, 302, 338.

4. Nmíce, zaniklé u Stelíc, o. Znojmo (dnes

tam dvr Nmicský) : 59, 130.

5 Nmíce, zaniklé u Vrbovce, o. Znojmo, ves:

188, 189.

6. Nmíce, v. Nmíce 12.

7. Nmíce, v. Nmíce 13.

8. N m i c e, v. Nmíce 14.

9. Nmíce, v. Nmiky 1

.

10. Nmíce, v. Nmiky 2.

11. Nmíce, v. Nmiky 3.

12. Nmíce Dolní (Nmíce), o. Daice, ves:

34, -'43,. 333-

13. Nmíce Horní (Nmíce), o. Tel, ve- 80,

85, 89.— Rybník Harlík: 80.

— [Mikuláš] Švehla [z Kumžaku] ml lidi a

rybník Harlík v N.: 80.

14. Nmíce Velké (Nmíce, Veliké Nmíce),
o. Zidlochovice, msteko: 109, 350, 351. 352.

1. Nmiky (Nmíce, Horní Nmiky), o.

Hustopee, ves: 90, 114, 155, 161, 210. 218.

285, 286, 308, 376, 403.— Dm: 403.— Jezérko Nmické: 308: Jezírko: i^j.— Hory nmické (vinin): 210, 2S5, 286. —
Hora (vininá): Fuchsleyt, Fuchsleyth, Fux-
lait, Fuxlayt: 210, 285. -- Hory (vininé)

:

Boek, Ruošená, Ržená, Veselá: 210. 285,

286. — Hora (vininá): Zadní Nusperk: 114.

155-— Zdenk z Potnštejna v N., z P. a v N., Zde-
nk 2ampach z Potnštejna a na N.. v X.: 204,

209. 22^, 232, 241.

2. Nmiky (Nmíce), o. Pohoelice, ve-: 266,
40(1.

— Rolí Komárovská: 266, 406.
3. Nmiky (Nmíce), o. Pohoelice,

ves, ves: 102, [63, 1N1, iSj.

4. JSI ém i'ky Horní, v. Nmiky 1.

Nmec, píjmení: Ondra A'., poddaný, v. Vrbi-
ce r.

Nmkyn, zaniklá u Nmeckého kudolce, o.

Zdar. [ves], pustá ves: 10, 360.
Nemojany, o. Vyškov, ves: 9, 42, 17X.

Nemotice, o. Buovice: Václav z Boskovic na
X.: 221. — lan z Zástizl a z X.: 41).

Nenkovice (Ninkovice, Xvnkovice), o. Ždánice,
ves: 154, 316, 385.

Nepomuk, neuren, snad v Cechách: Otmar z N.,
nejvyšší písa zemský markr. mor.: 225, 2^2,
-4i, -543, 255, 265, 271, 277, 278. 281, 285.

[Nepomuky], díve Veselí, o. Tel, v. Veselí 2.

Npr, píjmení: Mikuláš Npr, v. Vojslavice.
X e s e b i c e, v. Nesovice.
Nesklovice (Nasklovice, Neskovice), zaniklé u
Damboic, o. Ždánice, pustá ves, tvrz: 60, 340,
347, 43 1 ( str - 60, . 213). (Jsou to snad Násed-
lovice Staré.)

1. Neslovice (Nesvojovice, Nespojovice), o. Ivan-
ice, ves: 266, 406.

2. Neslovice (Noslavice), z/miklé u Derílic, o.

Znojmo, pustá ves: 120.

Nesm (Xesmie), zaniklá u Oslavikv. o. Vel.
ké Meziíí, ve-: 15, 35.

Nesovice (Nesebice, Nesobice, Nessovice), o. Bu-
ovice, ves: 90, 143, 161.

N e s p o j o v i c c, v. Neslovice 1

.

X" e s s o v i c e, v. Nesovice.

Nesvail (Nešvail), rybník, v. Žatany.
X e s v o j

o v i c e, v. Xeslovice 1 .

Netín (Ntín), o. Velké Meziíí, ves: 374, t,-j~.

Netušil, rybník, v. Okarec.
X euff-štic h. v. Sady Nové 1

.

Neuštift, v. Brno, ulice, Xovosady.
N e u w š t i c h. v. Sady Nové 1

.

Nevcehle (Newtiel, Newtiele), o. Tel, ves: 71,

215. 216. 401.

— Václav z X. a z Dubenek: 9.

Nevdomí (Neevdomí, Xevdone), v Polsku,

v bývalém Pruském Horním Slezsku, vládní

okres Opolí. kraj Rybnik: Aleš Kropá z N.,

z N. a na Buovicích, otec Jan 1., matka Mar-
geta z Ojnic: 120. 2X7. — Barbora z XT

., man-
žel Albrecht Vojkovský z Milhostic: 193. —
Bohuslav [Kropá z X.]. otec Jan 3.: 425. —
1. Jan Kropá 7. X., z X. a na Budovicích,
z X. a z Budovic, manž. Margreta, Markreta
z Ojnic, synové Aleš, Jan 2.. Jindich. Jiík,

Cristof, Mikuláš. Zbenek: 17. 24. 27, 38, 43,

04, 7_>, 73. — _>. Jun Kropá z X.. otec Jan I.,

matka Margeta z Ojnic: 120. — 3. Jan Kropá
-t. z X., z X. na Litenicích, J. st. K. z X. na

Litenicích, J. K. z X. na Hranicích, rytí,

[otec Kristof], syn Bohuslav, strýc Tas Kro-

pá z X.: 285. 328, 320. 33.?. 336-338, 347,

350, 355. 358, 360, .V>7- 17^. ?.7t. 377. 383, 387,

3*>. 393, 397, 402. 408, 411. 414. 41". 418, 422,

425. 428. — lindich Kropá z X., z X. a na
Buovicích, otec Jan 1., matka Margeta z Oj-
nic. Tas. erb po nm zuostalý, asi syn, [dcera
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k K ropá z \..

. .1 na Buovicích, otec Jan 1.. mal ;a Mai
[< r \

Jan 1.. mal >jnic, syn Jan 3.:

[20, ., M. st.

lindich]:

\. a na Bu
.

icn \ ;
tei Lili [.,

mal
1 •;, Mikuláš Kropá z X

.

[.: 142, lí >Pái 2 X..

erb, asi syn, po lindrichovi K losta

3, 425 (nepochybn t\

//,, ii. otec Jan

1.. ni ' »jnic [20.

X e wš ti c li. v. Sadj Nové 1.

N e w t i e 1, X e w t i e 1 e, v. Nevcehle.

i del, \. Novosedl)

.

Nežetice (Ni etice, pod Velešovici), zaniklé

u Holubic, >>. Slavkov, pustá ves, pustá véska:

232, 395, 396
- Rybník Ncžeh 195, 596

Niliov (Míhov, Nieho\ l, o. Velká Bíteš, ves: 273

(místo „Mihov" ti „Míhi
— Alena z M., manž. Mikuláše /. Jestábí: 282.

- Jan Osvtim z X.: 13, 19. — Jan z M. na

( )tradice: 282.

N i k 1 š ]> u r k, X y k 1 š p u r k, v. Mikuli -v.

Nikolice (Nykulice), o. Zidlochovice, ves: 31,

32.

X i k o 1 s p u r k, v. Mikulov.

N i n k o v i c e, v. Nenkovice.

[Vítkovice, o. Zdounky: Johanka z X.. manž. Ji-

íka Racka z Mrdic, zMrdic a z Uhec, synové

Jaroslav z Mrdic, Václav zM.: 36-38, 103. 112,

114.

Xi\ka. vinohrad, v. Nosislav.

\i/o\ (Nizové? Nizová?), zaniklý u Zhoe, o.

Jihlava, [ves], pustá ve>: 13 (s Nizovem), 360

( ve vsi pusté Nizové).

Ní/kovice (Míškovice), •. Slavkov, ve-: 89, 211.

Nohavice, rybník, v. Rosice.

.Nos. píjmení, poddaný, v. Bezník.
Nosislav. o. Zidlochovice, tvrz: 35, 36.

— Vinohrady: Bezdkov, Grefta, Nivka, No-
vosad, Zídek: 36.

Havel Nosislavský z Batelova: 101.

Nosislavský: Havel, v. Batelov, Nosislav.

Noskov, v echách, o. Mladá Vožice: (Brikí)
Mrakeš / X.. brati Jan 1., Petr 1.: 34 [?], 35.

36 [?]. — 1. Jan (Mrakeš] z X"., brati [Brikcí],

Petr. 1.: 34-36. — 2. Jan Mrakeš z N., otec

Petr 1.. bratr Petr 2.: 103. — Jiík Mrakeš z X..

manž. Kateina z Šternberka: 356, 400. 401. —
1. Petr z X.. /'. Mrakeš z N., brati [Brikcí],

Jan 1.. manž. Barbora z Manze, synové Jan 2.,

Petr 2.: 7-9, 34-36, 105. — 2. Petr Mrakeš
z X.. otec Petr 1., bratr Jan 2.: 103.

Nosí a v i c e. v. Neslovice.

X o v a d o m u 5, X o v a D o m u s, v. H radec

Jindich
Nová hora (vinná), v. Boleradice, Kyjovice.
Nová ulice, v. Brno (ulice).

Novák, píjmení: Jan A'., v. ikov, Zbo 6. —
Marti:: A .. v. Zl

Novák, píjmení : Pávi
\

• daný, v. Oleiná 4

M r - 1 ". \
. Msti 1 Nové 1.. 2.

Novici, o. Bosko\ ice 183, 200.

Novosad, \ inohrad, v. Nosi >la\

.

Novosedly (Neysidel), o. Mikulov: 267.
Nonn dvr, neuren (zastaven cd kláštera sed

ei éh 1 353
1. Nový rybník (rybník Nový), v. Vlasatice.

\<>\n rybník (rybník Nový), v. /hoec 1.

Nowadom u s, No w a do m u s, v. 1 1 radec
Jindichv.

N o z í o v. v. Xuz.íi i\.

[Nuszberg] (Zadní Nusperk), hora (vininá), v.

\ ( miky 1.

Nn/íi-ox (Nozíov) o rišnov, ves: 36, ij, 167,

179, '83, 312, 37S.

N y c kol s pu r k, v. Mikulov.
Nvkl 1 Nikl, : Mikuláši, služebník, v. Pern-

štejn, Bohunka z Pernštejna.

Nyklas | Niklas, Nikl, Mikuláši, v. Ny-
klasi ivský les.

Nyklasovský les, v. Dunajovice 2.

X y k 1 s pu r k, \ Mikulov.

Nyklštat, neureno: Hanuš Pozor (Pauzar,

Pozar) / X.. man/.. Anna z Zástizl, dcera Jo-
hanka: 358, 388, 400. - Johanka z N., otec

I lanuš: 400.

X y k u 1 i c e, v. Xikolice.

X \ n k o \ 1 c e, v. Nenkí '\
-

ice.

X ytlsd or f. v. Prostedkovice.

O.

Obce (Obec), o. Brno-venkov, ves: 193, 219, 220,

41 1( 1.

Obce: [67 (místo chybného tení „s Obcemi" ti
,,s obcemi" ).

Obešlík, píjmení: Jetich O., v. Lipultovice.

Obora, o. Boskovice, ves: 100.

Obrva, v echách, o. Lede nad Sázavou:
Matouš z ().: ^2^.

[Obran y], v. Hora 6.

Oemanice. o.-Námš nad Oslavou, ves: 11, 21,23.
— Rybník Plac (tak ti místo Placz.) : 273.

O d r a d y, v. Vodrady.
O d o n e c, v. Odunec.
Odrovice (Osdrovice), o. Pohoelice, ves: 224,

295, 20''.

- Volj Linhart na manském dvoru v 0.:'296.

Odunec- (Odonec, Vodunec). o. Hrotovice, ves:

41, 95, 106, 153. 15'!.

— Pustý lán. na nmž byl Krlovec: 96. —
Pustý lán, slov Kubuovr 153.

- Poddaní: Jan: 1S0, Jeábek: 96. Štpán: 96,

Urban: 180.

— Jakeš z ().. dvoák z O., otec Matj: 41. 133.

— Matj [z O.J, synové Jakeš, Václav: 41. —
Václav z V., otec Matj: 41.

Ofka, v. Trstnice.

Ofnar. Ovnar, píjmení: Jan O., v. Fryšava,

Radotice. — Volfgang, Volfgank O., v. Rado-
.

tice. — Ovnarové, v. Fryšava.

Ohrazenice, o. Mor. Budjovice, ves: 95, 157,

178, 230,

I. Ochoz, zaniklý u Rosic, o. Ivanice, ves, pustá

ves: 22, 42, 172. 404.
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— Jindich z Rosiky a z O.: 22.

i Ochoz, les, v. Budjovice Moravské
Ochozy nebo ochozy?, t. j. lesy, ne1>o ásti les?,

\ . Trmaov, LJnín.

O j m 1 c e, v. ( )mice.

O j n i c e, v. Vojnice.

Okarec, (Okaec, Vokarec), o. Namést nad
Oslavou, ves, tvrz: 6 (tu i na str. 10 místo
„Okarzec" ti „Okaec"), [0,243,265, 375,376.
— Rybníky: Duhovce: 10,273. — Netušil: 265.— Dorota z O., manž. Arnošta z Medlova: 6.— Jan z O., z O. a z Rašovic, matka Kuka
z Pacova: 10. — Jaroslav z Doubravice n. O., J.
Osovský z Doubravice na O.: 296, 308, 310,

3^6,323,329,333, 337-339- — Voldich z Lom-
nice a na O.: 409. — Markvart z Mírová a

z O., bratr Zykmund z Mírová a z O.: to.

—

Vilém Valecský, Valeky z Mírová na O.: 204,
223. — Zykmund z Mírová a z O., Valeky,
Valecský z Mírová a z O., bratr Markvart
z Mírová a z O.: 10, 53, 61, (14. 71.

Okrašovice (Okrasovice), o. Tebí, ve.->: 49, 50
i in.

— Adam Okrašovský, Okrašovský z Vyškovce
na O.: 369. — Barbora z O., manž. Hynka
z Popvek: 22, 49.

Okrašovský: Adam, v. Okrašovice, Vyškovec.
Okešice (Vokešice), o. Tebí, ves: t,j^, 383.
Okíšky (Okížky), o. Tebí, ve-: 21,3, 287.
Olbraraice, v. Olbramovice.
Olbramkostel (Olbram kostel), o. Znojmu, ves,

msteko: 61, 119, 154, 160, 187, 256, 277, 364.— Proboštství: 119. 187. — Proboštové: Zig-

minid [Gloczer]: 187. — Jan z Doubravky a

z Hradišt, probošt poslední: 187.

Olbramovice (Olbramice), o. Mor. Krumlov,
msteko: 61, 19(3, 197, 349.— Anežka 2 O. a. ze Lhoty, otec Jan Jeníek
z Olbramic: 115. — Hynek z O., otec Jan Je-

níek z O., z O. a ze Lhoty, dcera Lidmila: 12,

22, 27, 79, 86. — Jan Jeníek z O., J. J. ml.

z O., J. J. z O. a ze Lhoty, Jeníek z O., syn

Hynek, dcery Anežka, Markéta, vnuka Lid-

mila: 8, 27, 56, J2, 73, 79, 85. 8b, 115. — Lid-

mila z O., z O. a ze Lhoty, dcera Hynka z O.,

vnuka Jana Jeníka z O. a ze Lhoty, manž.
Jindicha Lechvického z Zá^tizl a pak Jana
Hoického z Hoic: 79, 80, 85, 80, 106. 115.

180, 2^2. — Markéta z O. a ze Lhoty, otec Jan
Jeníek z O.: 115.

Oldiohovice, zaniklé u Zárubic, o. Hrotovice,

pustá ves: 156, .205.

Olejník, píjmení, poddaný, v. Bezník.
1

.

O 1 e k s o v i c e, v. Alexovice.

2. O 1 e k s o v i c e Malé, v. Oleksoviky.
Oleksoviky (Malé Oleksovice. Malé Olexovice,

Oleksovice Malé, Olexovice, Olexovice Malé),

o. Jaroslavice, ves: 290, 291, 300-302, 338. 401.

— Olexovský rybník: 291.

— Jiík Kusý z Olexovic (tchto?): 57.

1. Olešénka, píjmení: Jan O., v. Kladná, Ole-

šínky, Olešnika (?).

2. [Olešénka], (Volešénka), v. Olešínky.

Olešínky (Volešénka, Olešnika?), o. Bystice
nad Pernšt., véska: 46.— Jan Olešénka z Kladnej. z Kladné a z Oleš-

niky (= Olešénky?): 46.

1. O 1 e Š n á. v. Olešná 3.

2. O 1 e š n á, v. Olešná 4.

3. Olešná eská (Olešná), o. Tel, ves: 47. 1 (o,

220.

4. Olešná Horní (Olešná, Olešná Závišova, Vo-
lešná, Volešná Závisná), o. Tel. ves: 38, 209,
412, 43 I ,(s.tr. 38, . 541.— Rybníek, slov Na obci: 412.
- Poddaní: Bro, Kašpar, Matj Kochtánek,
Pavel Novák, Pavel Pyza, Pavel Rakl, Jan
Starej, Jan Špigl, Vondra, dvoák, (spíše než
Vondra Dvoák i : 412.
— [Jan.' I Hejda [z Poíí] na díle v (>. il..

412.^
5. Olešná Nmecká, v Cechách, o. Jindichv

Hradec, ves: 213.

6 Olešná Závisná. Závišova, \

ná 4.

1. Olešnice, v. Olešnika 1.

2. Olešnice (VoleŠnice), msto, knížectví, v N-
mecku, v bývalém Pruském Dolním Slezsku,

vládní okres Vratislav, kraj Olešnice: 220, 299.— Knížata olešnika: 298, 299, 319. 320.

Hanuš, Jindich, Jií, Joachym: 298, 319. —
Karel: 219.

1. Olešnika (Olešnice, Volešnika), o. Bystice
nad Pernšt., ves: 93, 98.

— Poddaní. Bayl, Jiík, Sýkora: 93.
— Ondej Fiásek z O., strýc Vank [z O.]:

98. — Gedeon z O.: 10, 2,\. 2^, 39, 84. — Jan
Gedcon Kotvrdovský z V., otec Václav z V.:

2j,^. — 1. Jiík z O., /. Gedeon z O. a na Mo-
ravci, manž. Anna z Víková: 109, 131, 147.

— 2. Jiík Gedeon Kotvrdovský z V., otec Vác-

lav z V.: 2j^. — Oncš (Voneš) Gedeon z V.,

z O. na Kotvrdovicich. hejtman na Špilnberce,

otec Václav z V., manž. 1. Barbora z Petval-

du. 2. Anna z Gbelska, Kbelská: 273. 277. 311,

336. — Václav z V., V. Gedeon z V., manž.

Kuka z Pnína, synové Jan Gedeon Kotvr-

dovský z V. Jiík 1 edeon Kotvrdovský z V..

Oneš Gedeon Kotvrdovský z V.: 51. 273. —
Vank z O., strýc Ondej Fiásek: 93, 98. —
Jan z Kladné a z Olešniky (= z Olešénky?,

v. Kladná, Olešénka 1.. Olešínky): 46,

2. Olešnika = Olešínky': 46. V. Kladná, Ole-

šénka 1. Olešínky.

1. Olexovice, v. Alexovice.

2. Olexovice, v. Oleksoviky.

3. Olexovice Malé. v. Oleksoviky.
Olexovský rybník, v. Oleksoviky.

O 1 é o v. v. Volfíov.
Olomouc (Holomouc, Olomúc), msto: 111,116-

118, 139, 211, 234, 399, 411, 425, 427-
— Pedhradí olomúcké: 139.

— Radnice (rathúz) : 118.

— Klášter hradišeký blíž O., premonstrátský:

427. — Klášter svatojakubský [augustiniánek]

na pedhradí olomúckém: 139. — Klášter kar-

touzský: 325. — Pavel, visitátor zákona kar-

touzského a prior kláštera olomúckého: 325. —
Klášter}- biskupství olomouckého; konvent sv.

Michala v Brn zákona sv. Dominika predica-

torum: 313. — Klášter Matky Boží v Brn zá-

kona sv. Dominika sestr Herburgas, Herbur-
gís eených: 181. 279. 280. — Klášter loucký
u Znojma zákona premonstrátenského: 225. 282,
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inskj \ l ídolí Panny
ého: 1 Si, iSj.

\ si stolní ddiné kostela Olomouckého: 22,

399
ipové olomoutí: Protastus, Prothasius,

. ;. [3, 21, 22, 25. Janfv.Fili-

:up varadinsk> .1 ol.: 31. Stanislav

(Tui 91, 98, 102, 100 109, ni, 1 [3, 1 14.

íi'.. 110. 125, 133, 130, 142-146, ' i
s

- l 53. l 57,

1 59-161, [64, i",
-

. (68, 170. 177. I79a43 |. [8

197, -1. --'-. 225, 232, 241, i.;.

251, 255, 271, -'Si. 28 . 311 >

- Jan 'ubravius]: 296, 308,

311,3^6, 328, 329, 33i, 332, 336, 33,8, 354,

395. Marek [Khuenj: 307,

56, 389, 393, .;>r, |02, p8,
414. Vilém, Vilím [Prusinovský z Víko

425, 428. — StanisL ský 399.
moucký [sv. Václava], kapitula: 268

(místo „olomúckého" a „olomúckému" ti ,.()-

lomúckého" .1 „Olomúckému"), 326, 327. —
Kanovníci: Havel [z Hartunkova], podací pán
fary bílovské (Bílovice Velké): 326, 327.
Mikuláš Chylhi z Kováova, zárove probošt
kostela sv. Petra v Hrne: 326. - Jindich: 326.
- Ondej Pavlát: 326. - - Bernart Zoubek ze

Zdtína, doktor, dkan (pozdji biskup olo-

moucký) : 268.

Mšané: Václav Edlman: 398, 399, 405.
Kištofor, syn Zolczara Lukáše z O.: 42,

Lukáš Zolczar z O., syn Kištofor: 4_\
Mikuláš 7 O., písa zemský markr. mor..

nejvyšší písa zemský, nejvyšší písa markr.
mor.: 109. 111-113, 1 ió. 1 19, 125, 126, 432
(str. 115. . 200). V také Bystice '4.

O 1 o m ú c, v. ( Homouc.
Olšany, o. Daice, ves: -'13.

1. Olší. o. Tišnov, ves. tvrz: 35, 36.

2 Olší (Volší, Volšín), o. Velké Meziíí, ves:

[25, 244, 37-'.

Olšina, li >uka, v. Otín.

Omasta, píjmení: Jan O.: 68. — Mariin (O.].

v. /ho 6. — Míca, Mikuláš 1 >., v. /.ho 6.

Omice (< )jmice. Omice na Šípe. Vomice), o.

Ivanice, ve-: 147. 172, 404, 407.— Vomický rybník: 407.
Les (a vrch) Šíp: 172, 407; v. také Popvky 1.

Ondej, opat, v. Zábrdovice t.. Louka 3., Želiv.

Oneš. Yoneš (= Ondej), v. Kotvrdovice, Oleš-

nika 1.

1. Onšov (Onešov, Onšo.Ounešov, Ounšov. Uhe-
1. Vranov, pustá ves: 154. 1

5* ». -'50, 364, 393.
2. Onšov (Onšo, LTnczndorf). zaniklý mezi Ša-

tovém, Chvalkovicemi a Dyjákovikami, o.

Znojmo, pustá ves: 189, 297, 300-302, 338.
Opálená (Vopálená) hora. v. Lelekovice.

Opatov. M.Tebí, ves. msteko: 19,23,340,341.
- Vidlák, rybník u O.: 221,, 281. — V. také

K rotajchl, Krotaychyl

.

- 1. Jan z O., strýc Jan 2.: 143. 144. — 2. Jan
Kobík z O., z O. a na Prších, >trýc Jan 1.:

143, 144, 157, i59-i>j, 104. — Margeta z O.,

M. Kobíková >t. z ().: 340. 360. — Mikuláš
Kobík z O., manž. Margreta z Jihlavy: 13. —
Vavinec Kobík, manž. Barbora z Evan: 90.

r. Opatovice. zaniklé mezi Hruškami 1. a Pru-
šánkami. pustá ves: 140, 195, 305.

Opatovice Velké (Opatovice), o. leviko,
ves, u i . 50.

Opava: 103

Viktoryn \/ Kunštátu a z Podbrad, syn
ki ále Jiího |. kníže opa\ skj 103.

Jan (v orig. Johannes) z O., nejvyšší písai

zemský, nejvyšší písai marki mor, ioi, 100,

10S.

Oponešice (Oponšice, Ouponšice, Dponšice
I
tak ti všude místo Uponšice]), o. Jemnice,

ves, tvrz: 78, [38,

Ctibor /. O.: 7, 14, 21, 22. Jan z ( ). 22,

37. 78, 101. Adam Hrubický z Cechtína na
t ).

: 353. Bohuše, Bohuš (?) II'

1 ub
z ("aclitma, Cechtína, na O.: 245, 274. 306, 307,

317, 3l8-

Orel. píjmení: Jan (>.. Václav O., v. Herma
nice 5.

Orlovice, o. Vyškov: Znala / Víková a v O.,

bratr Vlbrecht / Víková na ejkovicích: 304.

Oechov (Oechové), o. Velké Meziíí, ves: 04,

218, 35'). [03

Oechové (Voechové), neureno: Hynek Dub-
iiauský z Buovic v V.: 418.

Oechoviky (Voechoviky), o. Brno-venkov:
Jan Vácha z V., brati Tomáš, Vilím: 334. —
eho l 'achá z ().: 258. Tomáš Vácha /. V.,

brati Jan, Vilím: 334. - Vilím Vácha z V.,

brati Jan, T >máš: 334.
Oi-echovský (podle Velkého Oechová): Matyáš,

v. Honbice.
Oíšek, píjmení: Václav <).. v. Rozsíka 3.

Oseany (Voseany), v Cechách, o. Sedlany:

Alena z O., [otec Jan z O.], matka Barbora

z Marejže: 209. — Elška z O., |otec Jan z O.],

matka Barbora z Marejže, 1. manžel Václav

Divek z ('"epic. 2. Jiík eloud z Pálovic:

171', 209, 22,^. (Sotva 171 = 1. Elška, 209. 22},

= 2. Elška.) — Jan z O., manž. Barbora

z Marejže. [syn Oldich, dcery Alena, Elška,

Johanka, Kateina, Margeta]: 102, 158, 213.

— Johanka z O., [otec Jan z O.], matka Bar

bóra z Marejže. >\c\ Václav z Marejže, manžel

Arkleb Hodjovský z Hodjova: 209, 349, 385,
386. — Kateina z O., [otec Jan z O.], matka

Barbora z Marejže, manžel Jetich Dobrovod-
srký z Dobré Vody: 209, 210. - Margeta z O.,

[otec Jan z O.], matka Barbora z Marejže,

ded Václav z Marejže, manžel Jiík Hodický

z Hodic: 209, 349. — Oldich, Voldich Ose-

anský z O., [otec Jan z O.], matka Barbora

z Marejže: 412, 425.

Oseanský: Oldich, v. Oseany.
[Osetkovice], zaniklé u erveného Hrádku, o.

Daice: Les Se: 28 (tu nebo u Osoudova).

Viz také íše 1.

Osiky. o. Tišnov, ves: 328.

1. Oslava (Oslova, Oslovy), o. Velké Meziíí,
ves: 57, 58. 125, 244. 356, 400.

— Lesy: Beranice, Bítovec, Bramsko, Lipové,

Tomanov Dolní, Tomanov 1 1 orní: 58.

2. Oslava, eka: 416.

Oslavany (Oslovany), o. Ivanice: klášter oslo-

vanský v Údolí Panny Marije, ádu cister-

ského, biskupstvie olomúckého: 54, 58. 93. 131,

139. 181, 182, 208. 209, 259, 260, 271, 297, 307,

387. 431 (str. 58. . 200).
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Abatyše: Anna: [81, [82, Barbora iSj.

- Kateina: 58, 93. — Pevory: Barbora: 181,

[82. — Margeta: 58. — Valpurk: [82. — Pod
pevory: Dorota: 58. — Rosina: i8_>.

Václav Hodický z Hodic na O., komorník
práva menšího kraje brnnského, v kraji brnn-
ském: 398-400. — /(í» Krají z Krajku na O.:

408, 411, 414.
Oslavice. j. . (Oslavice, mn. .. Voslavice, j. .i,

o. Velké Meziíí, ves: 10. [25, J44, 372.
Oslavicky: Jiík, v. Jemnice 2., Oslavika. —
Zygmund, v. Jemnice 2.. Oslavika, Slatina 2.

Oslavika 1 Vbslavika, Voslavice, mn. .), o.

Velké Meziíí, ves, tvrz: 102, 392.
— Jiík Oslavicky z Jemnický a na ( ).. \\ hla-

viky z Jemnický a na V.: 344, 409. — Mikuláš
z Jemnický a z O., z Jemnický a z Voslavic:

S3, 216. — Zygmund Oslavicky z Jemnický na
Slatin: 27^.

Oslnovice (Hosnovice), o. Vranov, ves: 94.

O s 1 o v a n y, v. Oslavany.
Oslov y, v. Oslava 1.

Osmoruby (Yosmoruby). zaniklé u Police, o.

Jemnice, pustá ves: no, 105.

Ó s o š í, v. Usuší.

Osoudov (ves z Bozsoudov), o. Daice, ves, pus-

tá ves: 26, 140.

— Les Se: 28 (tu nebo u Osetkovic). Viz také

íše 1.

1. Osová (Osové), o. Velká Bíteš, hrad, tvrz

pustá: 218, 359.
— Burjau Osovský z Doubravice, [syn Smila

2.], manž. Elška z Lichtmburka: 348, 376, 383,

384, 389, 392, 394. — Ester Osovská z Doubra-
vice, dcera Lidmily z Kyjovic, sestra Jimrama
Osovského z Doubravice, manž. Zdenka Lva
z Rožmitála: 335. — Hynek z Dúbravice a

z O., [otec Smil 1.], matka Anežka [z Kiža-
nova] : 19. — Jan Osovský z Doubravice,
z Doubravice na Hrutovicích, manž. Lidmila
z Kyjovic: 187. 243, 255, 265, 271, 277, 288,

290, 334. — Jaroslav Osovský z Doubravice.
Dúbravice, z Doubravice na Okarci, na
Vokarci, [syn Smila 2.], manž. Mandale-
na z Mírová: 243, 308. 329, 2,2,7. 339. 376 -

— Jimram Osovský z Doubravice, [otec

Jan Osovský z Doubravice], matka Lidmila
z Kyjovic: 335. — Jiík z Dúbravice a z O.,

[otec Smil 1.], matka Anežka [z Kižano
19. — Karel Osovský z Doubravice a na Váli,
[syn Smila 2.]: 335, 7,27- — [ '• Smil z Doubra-
vice a z O.], manž. Anežka [z Kižanova]: 19,

20. — 2. Smil z Doubravice na O., z Dúbravice
na Váli, Osovský z Dúbravice. [syn Hynka,
otec Burjana, Jaroslava. Karla]: 181, 208, 221,

265, 270, 271, 288. — Václav z Dúbravice a

z O., [otec Smil i.], matka Anežka [z Kiža-
nova]: 19. — Zigmund (Sigmund) z Dúbravice
a na O., z O., Osovský z Dúbravice, z Dúbra-
vice a z Hrutovic, |otec Smil 2.], matka \

ka [z Kižanova], manž. Margeta z Kukvic:

19. 34, 39, 53. °°. Ó2
, °4. 7i. '04-

2. Osová, v. Osové 2.

1. Osové, v. Osová i.

2. Osové (Osová, omylem Kosové místo Vosové,
Vosové), o. Velké Meziíí, ves: 38, 60, 392.

Osovee, rybník, v. Jaromice nad Rokytnou.

Osovská, Osovský: Burjan, Ester, Estera, Jan,
Jaroslav, Jimram, \. Doubravice 2. i:

Karel, Smil, v. Doubravice 2., Osová 1.. Vá-
lec. Sigmund, Zigmund, v. Doubravice -'•. O
sova i.

Ostojkovice (Vostojkovice), o. femnice, ves:

407.
Ostopovice (Ostupice, Ostupovice, Oustupovice,

I'' 5tupovice, Qstupovice), o. Brno-venkov, ves]
tvrz: 100. 108. 108, 2^3. -34. -^\ 287.— Jindich Babka z Senice a z O. : 36. — Filip
z Víková na O. : 280.

Ostroh Uherský (Ostroh, Vostrov): Jan Jetich
v. Kunovic na O., z Kunovic a na V.: 589, 422.

1. Ostrov u Macochy (Ostrov), o. Bl insko' ves-
130. 210, 2},2, 349.

2. Ostrov, zamkly, neuren, na panství rosickém,
nkde v okolí Velké Bíteše nebo Rosic, pustá
ves: 172, 404.

3. Ostrov (Ostrov nad Žárcem), o. Tišnov 13
27-

4. Ostrov nad Oslavou (Ostrov), o. Zdát, ves:
257-
- Mikuláš Michek z Radostína na O.: 424.

5. Ostrov (Vostrov), v. Ostroh Uherský.
Ostrovaice (Vostrovaice), o. Ivanice", ves:

208. 272, 307. ^7-
Ostrovánky. o. Zdánice, ves. pustá ves: 65, 135,

161.

Ostrožnice. zaniklá, asi u Peckova, o. Velké
Meziíí: Dorota z O., matka Machna z Chru-
dchrom, manžel Jiík z Plave: 22.

O s tti p i c e, Ostupovice, v. Ostopovice.
Osvtim, jm. muž. nebo píjmení?: Jan <>.. v.

Xihov.

O š p o r n, v. Aspry.
Otchleby. zanikle u Velké Bíteše. o. Velká

Bíteš. malý dvr Otchlebský, pustý dvr
Otchleby: 41, 143.— Rybníek, slov ve Zborovici, rybník pod
Zborovcem (asi u O.): 41. 143.— Les Kruhy: 143.— Suchá lúka: 41.— Jan z Bezdkova a z O.: 41.

Otšice (Útšice), v Cechách, o. Peštice: Jan
Kotnský z l'.. manž. Margeta z Horru: 10-.

179. 181.

1. Otín (Votín), o. Jihlava, pustá ves, ves: 140,

374. 383, 392.
(

2. Oín, o. Velké Meziíí, ves: 156. 372.— Louka Olšina: 156.

Otnice (Otmicet, o. Slavkov, ves: 21. 40, 50, 290,

413-
Otoslavice, zaniklé u Vranova, o. Vranov, pustá

ves: 154. LS9. -'56, 364. 393.
Otradice (Otradika, Otratice). o. Námš nad

Oslavou, veš. tvrz: 11. 2^. 114 (místo „tvrz

otradická" cti „tvrz Otradická"), 282.

— Rybníek Otradický: 2^2.

Louky: Grunty, Poddielí, Ovar, Vobora. Za-
hrádka: 2X2.

— Kateina z O., z Buchovic a z O., bratr Jan
Bradá [z Radin Vsi], synové Mikuláš. Vác-
lav: 1 1, 43. — Mikuláš z Vlašim a z O., matka
Kateina z O.: n. — Václav z Vlašim a z O.,

Otradický, matka Kateina z O.: 11. 43. —
Jan z Níhova na (X: 282.
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Otradická
Otradickj :

Otradice, Vlašim.

Otradickj

/ Ottersdorfn '. asi jei

JMti prokurátor v markr.

Ollliol •>

.

i. Ou Ji.
c »ujezd: nvent a brati u Matk

8 'i

2.

Ounešov, Ounšov, v. < ínšov i

.

Oupolno, eno Jan Golejovský z O., m
i8o.

i. Ousov, v. Osov.

Ousov, lusaz, les, v. Kyjovice, Tšetice.

e, v. < >stopovice.

. , Dvoz.

na r, O v n a r o v é, v. Ofnar.

O/i. -tni. aniklý u Stížova, o. Jihlava: Jan

98

P.

Pacák, píjmení: Filip /'.. v. Kojátky, Pala-

vice. — Václav /'.. v. Palavice.

Pacoucov, Pacoulcov, v. Pocoucov.

Pacov, \ echách, o. týž: Kuka s P., syn Jan

z Okarce a z Rašovic u>, 58.

P a c ú 1 c o v, v. Pocoucov.
Páek (omylem originálu místo Proek), pí-

jmení, v. Tr< tubsko.

Palavice, o. Zdounky: Filip Pacák /. I', a na

K jatkách: 322. Václav Pacák z P.: 135.

[61, [87, 214.

Pahorek, les, píslušenství tvrze Nové íše, v.

íši
Palacky- 1 Frant.) : 3. 1 17.

P a 1 e k o v i c e. v. Polekovice.

Pálovice, o. Jemnice: Jan eloud, elud, z P..

z P. a na Dudkov, z Budkóva, manž. Kuka
z Králové Vsi, z Královejch Lází, strýc Václa-

va: 31. 38, 41. 101. ni. 112, 115. 134. C38, 154.

157. [58, [68, 170. 171. 17S. 1S0. 103. [99,205.
— Jiík / I'.. eloud z P.. z P. na Reici. sudí

práva menšího zemského kraje brnnského,
v kraji brnnském, bratr Jošt, manž. 1. Elška

2. Ester z Vlašim, 3. Anna z Ped-
bo[e]: 223, 226, 300. 324, 337. 368, 3'"). 37 1

,

386, 407. 425, 42(1. — Jošt z I'., bratr Jiík:
226. Václav elud z P.. strýc Jan: 101.

Palupín. o. Tel, ves: 413.
— Petr Žehart z Nasovrk na P.: 42''.

Pame, Pane (Pamcze, Pancze), v. Pod-
mye.

Pán«v. o. Velká P>íteš. tvrz: 17.

— Jan z P. : 17. — Machna z P.: 34. — Václav,

Vank z P.: 9. 10. 17. 57. 18.

Panvic. píjmení: Gabryel P.. v. Vzné.
Paraov (Paaov), neureno, snad jen pído-
mek: Erasym Polciir z P., [otec Jan]: 403.— Jan Polcar z I'., [syn Erazym]: 359.

Pardubice, \ echách: 320, 3117.

ech z I 'ernštajna na I '.. bratr lan

l \i nštajna na I [elfen tajn 181, [82.

Parny 1 \ Imík, v. Kxahulo\ .

Paseka, louka, \ . Si >bbi ichy.

Pastelí (Pastelce nebo Pastelce, um. ., Pastel

1 j . I 'astevce, um. ., omj lnu . n iginálu, Pí

stelce, Pustelce, um. o. zaniklé u Vranova, o

\á .ni. '\
. pustá ves o 1 1 \ i»

i/n.
'"1

místo .1 'o

Mlí" ti ,.1'a-teli"). 151). 250, 364, ^)^, 432
[str. 94, -1. 1., . 15 zd. a pozn. ") |.

Paul. poddaný, v. Damnice. /'., poddaný, v.

l 1 lubsko.

Pau 1 i c e, v. 1 'a\ líce.

Pauzar, píjmení: Hanuš /'. (místo Pozor), v.

Nyklšitat.

'

Pavel, opat, v. Louka 3. /'.. pevor, v. Brno
(klášter dominikán u sv. Michala). — P., pe-
voi kižovnik s ervenou hvzdou zákona --v.

Augustina, v. Praha. /'., provinciál domini-

kán: [38. /'.. visitátor zákona kartouzské-

ho ;i prior kláštera olomúckého, v. Olomouc
(kláštery). /'.. šafá, v. Brno (chrám a kápi

tula u sv. Petra). /'.. poddaný, v. Bezník.
- /'., poddaný, v. Troubsko.

Pavlát, píjmení: Ondej Pavlát, kanovník, v.

Olomouc (kostel Olomoucký, kapitula).

Pavlice (Paulice), o. Znojmo, ves: 94, [62, 171,

205.
— Rybníky: Blažkovský, erné Bláto, Polní

Kopanina, Koií Hrádek, Pivovar, Stanuovka,

Žebrák: [62

Pavlínov, o. Velké Meziíí, ves: 374, 377.

1. Pavlov, o. Mohelnice, ves: 6.

2 Pavlov, o. Velké Meziíí, ves: 244, 268, 372.

1. Pavlovice, o. Buovice, ves: 214, 354.

j. Pavlovice Moravecké (Pavlovice, Pavlovi-

kv), o. Bystice nad Pernšt, ves: 22, 31. 87.

3. Pavlovice Velké (Pavlovice), o. Hustopee,

ves: 106.

— Pavlovský rybník: co6, 308, 357.

4. Pavlovice, v bývalém Pruském Horním Slez-

sku, vládní okres opolský, kraj Pština: Stani-

slav Pavlovský, biskup, v. Olomouc (biskupové).

P a v 1 o v i k y, v. 1 'avl< >vice 2.

Pavlovský (podle Pavlovic u Perova): Hynek,

v. Wiedebach. -- Václav, v. Wiedebach. —
Václav (nejspíše podle Pavlova 2.), Zygmund,
v. Meziíí Velké. — Stanislav (podle Pavlovic

4.), biskup, v. Olomouc (biskupové), Pavlo-

vice 4.

Pavlovský rybník, v. Pavlovice 3.

Pažický (podle dvoru Pažitu ve Lhoticích 2.):

Jan, v. Lhotice 1.

Pažit dvr, v. Lhotice 2.

Pe (Pet), o. Slávonice: Mikuláš z P., z P. a

z Tulešic. Tulešický z P., Tulešický z Pee a

na Knihnicích: 24, },~ . 40. 59, 60, 64, 68, S4,

96, 111.

Pín Velký (Piín), o. Daice, ves: 9.

Peer, píjmení: Martin /'.. pryor, v. Pole 2.

P elicm d o r f, v. Pemdorf.
Pehenikrunt. rybník, v. Pemdorf.

Peh m dor t. v. Pemdorf.
Pehnijjrunt, Pemgrunth. rybník, v. Pemdorf.

Peclian, jm. muž. nebo oríjmení, v. Skalická.

Pejškov (Píškov), o. Tišnov, ves: 114.
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Peksa, píjmení: Jan /'., v. Zho 6.

Pelikán Josef: 432 (str. 81, si. ]>.. . 23 a -'-' zd.).

Peltnperk. v. Hradišt 3.

Pemdorf (Pehemdorf, Pehmdorf), osada v obci

Miroslavi, ves: 11, 67, 86, 225, 260.
— Pehemkrunt, Pehmgrunt, Pehmgrunth, ryb-

ník: ii, 117, 86.

Pnín, o. Konice: Kištofor z 1'.: 19. — Kuka
z I'., manž. \'áclava < iedeona z Olešmky : 51.

I ' e 11 d o r f , v. Pendrov.
Pendrov (Pendorf), ást Rosic, O. Ivanice, ves,

podmstí: 172, 404, 405. 407.

z Per g u. v. Perná.

Perman, píjmení: Valentin /'., v. Hrnci (mša-
né).

Periiií (desátky obilné z Perg), o. Mikulov,

pustá ves: 266.

Pernštejn (Pernsstan, Pernsstayn, Pernštajn,

Pernštein, Perštein, Perštejn), o. Tišnov: hrad:

21.

— Bohuslav Sadovský z Sloupna, ouedník na

P.: 409.
— Páni z P.: 3 (rod panský starodávní). 351.
— Bohunka z P., z P. na Sádku, dcera Viléma
z P., manželka Jindicha z Lipého, nejvyššího

maršálka král. es., bratr Jan z P. a na Helfn-

Štajn, strýc Jaroslav z P., syn Jan z Lipého a

na Krumlov, nejvyšší maršálek král. es.,

vnukové Jan, Vank, z Boskovic, vnuky Kuka,
Marianna, z Boskovic, vnukové (v orig. synové
a vnukové) enk, Peruolt 2., Vilém, z Lipé-

ho, vnuk Bernart, syn Jana z Žerotína a na
Strážnici a Johanky z Lipého, vnuk v (v orig.

dcery a vnuky) Bohunka, Božina, Johanka,
Lidmila, z Lipého, nete (v orig. dcera) Kate-
ina (Káa) : 106, 172, 218, 310, 316, 341, 342-
34b. V jejích službách Kateina z Bílovce,

služebnice, Mikuláš Hoecký a jeho syn Jan,

nedosply. Hynek Hoický, Vilím Hoický,
Elška z Šárova a její sestra Johanka z Šárova,
Jan, úedník sádecký [na hradu Sádku], Jan,

komorník, Kateina, žena. Sládková: 345: Bar-
borka, Bastl, Dorotka, Jakub, písa. Jan Kozel,
Matouš, kucha, Mikuláš, klíník, Mikuláš,
kucha, Nykl, Pavel Starý, Pavel (snad Pavel
Starý?), Toman, myslivec. Valenta, Ventura,
Viktoryn: 346. — r. Jan z P., [synové Jan 2.,

Jimram, Vilém 1.. Vratislav i.|: 69. — 2. Jan,

[otec Jan 1.]: 11. — 3. Jan z P., z P. na Helten-
štajn, z P. na Tovaov, ujec Jana z Lipého
na Krumlov, nejvyššího maršálka král. co.,

nejvyšší komorník markr. mor., hejtman markr.
mor., otec Vilém, synové Jaroslav. Vojtch 2.,

Vratislav 2., dcera Kateina mladší: 10-12, [6,

21 >, 34, 40, 41, 44. 55. 62-66, 70. -2, 73. J*. 82-

86, 88, 90, 94, 97, 98. 102. 103. 1 07- 1 00. 113.

115, 116, 118, 120, 125. 12I), 128-133, [36-138,

142-141.. 148-149, 153, I55-J57, i59, T 6o, 162-

164, 167, 168, 170-173. 178-182. 1S7, 189, 190,

J 93. '94, J 97- 211, 2I 4- 216-218, 220. 22j-2},2,

23b, 241, 243-245. 250. 256-258, 268, 271. 272,

275, 276, 278, 282, 283, 294, 295, 297, 306, 309,

312.317-321,331, ^2, :^j (nejm.), 342,351,
356, 359. 415, 4i7. 43- N r - 65, . 2,^^, 234, str.

115, pozn. *) a ')]. — Jaroslav z P., z P. na
Helfnštajn, strýc Bohunky, otec Jan 3.: 337,
34-'. 343. 355. 356, 358, 359, 37-2- — Jimram

z I'., [otec Jan i.J: 11, 20. - - Káa, Kateina
z P., Kateina ml. z 1'., dcera Jana 3.. nete
(v ong. dcera) Bohunky, zámluva
Vilíma

I

z Lipého]: 342," 343. 345. i46
Kuka /. ('., manž. Jana Boka z Kunštátu: 12.— / 'ilm /, P., z P. na Helfenštajn,
komorník cúdv brnnské (Wilhelmus de P.,

supremus camerarius czude Brunensis), nej-
vyšší maršálek král. es., nejvyšší komorník
desk a práva brnnského, nejvyšší hofmistr
král. es., otce Jan 1 . synové Jan 3., \

1.. dcera Bohunka: 3 (v rad písežné [KMti),
6, 7. mi 3. 17. 20. 21, 23, 31-33. 35. 36, 38, 39]
4i. 44. 45, 50. 5L 63, 68, 83. 87, ()2. 93, 98, 1—.
10b, 108, 112, 1 [3, [30-133, 137-142, 148. 14.,, 154,

'57. [63, [64, [67, 241. 343 (nejm.), 351
Vojtch /. I'., z 1'. na Pardubicích, otec Vilém:
I3 1

, LV, 164, [81, [82, 351, 432 [ke str. 68,
pozn. ')]. — 2. Vojtch z 1'., z P. na Tovaov,
z P. na Plumlov, nejvyšší komorník markr.
mor., otec Jan 3.: 243. 308, 313, 343. 355, 350.
358-3 (x>, 303, 367, 370 (nejm.), .^ji-in, 371..

390. — 1. Vratislav z 1'. (Wratislaus de 1'.).

nejvyšší komorník cúdy brnnské. de-k a práva
zemského v Brn, desk a sudu práva zemského
v Brn, komorník práva brnnského, desk a

práva marg. mor. v Brn, hejtman markr. mor.
a nejvyšší komorník téhož markr.. hejtman a

nejvyšší komorník markr. mor., desk a práva
sudu zemsk. v Brn, otec Jan r.: 11. 13, 20 22,

-5. 31. 38, 39. 4i. 43. 45. 50-54. 58 (nejm.), '.o.

64-6O, 68, 69, 71. 97, 432 (str. 65).— 2. Vratislav

z P., z P. na Tovaov, z P. na Zidlochovicích,

rada a komorník Maximiliána, krále eského etc,

krále Maximiliána komorník, otec lan 3.: 343,

355, 356. 358, 359, .v-. 371- 375- 377- 383.

388, 300. 305. ,V)7. 402. 404. 405. 434 (str. 377,
si. p., . 2~

. . 13 a 14 a str. 388, . 18).

Perštein, Perštejn, v. Pernštejn.

Pertoltice, v Cechách, o. Dolní Královice: Jind-

ich Špetle z Prudic a na P.: 220.

Pešyl, omylem originálu místo Pyšel. v. t<>t".

Pet, v. Pe.
Petr, hrab! od Svatého Jií a z Pezinku, v. Jií

Svatý, Pezinok, Valdštejn. — P., eený Marek,

strýc Veroniky z Bezdkova, v. Bezdkov 3. —
P., opat, v. Vilémov. — /'., poddaný, v. Ro-

zinka Dolní. — Sv. Petra kostel, kapitula, ka-

novnictví, knží, v. Brno. — Sv. P. kostel,

v. Tasov.
Petrov, o. Kunštát, ve- 6.

Petro v e c, v. Petrovice 2.

1. Petrovice, zaniklé u eských Kídlovic, o.

Jaroslavice, ves: 128, 18c;, 404.

2. Petrovice (Petrovec), o. Jihlava, pustá ves,

pustá tvrz: 2,\<\— Volf Beránek z. IV 2$h. — Elška z P. a

z Višového, manž. Hynka Dtry z Bohušic:

26. — Jan z P. a z Višového 3". 50. 159. —
Jindich Višnovský z P. a na Višovém: 429.
— Jiík Višnovský 7. P., brati Jošt, Zygmund:
2^2. — Tošt Višnovský z P., z P. a na Višo
vém. brati Jiík, Zygmund, manž. Anežka
z Drnovic: 2^2, 235, 314. 339. — Zygmund
Višnovský 7. I'., brati Jiík, Jošt: 2^2.

3. Petrovice, o. Mor. Krumlov, ves: 298, 299.

4. Petrovice. o. Nové Msto, ves: 92.
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5 Petrovice, 99-

Hrochova, Rochova, v.

v.

Petroi ice, " -^kriia

• Peirovice, *v T

\ na P 33°. 337,

Peiovsk] Kocnov.

Peirvky,

p, tlllx kN e " Zasovic, o.

i. Peti n. v. Petín Sta:

2 Petin Doln !, v. Petín Starý.

n Hor n í, v. Petín Nový.

t p et j
P< ti ín Ni vj

c h ni. v. Petín Ni vj

Petín Nový (Petín, Horní. Mezeícký,

Vrchní), pu tá ves, ves: 159, 256,

P( ti ni Starj 1 Petín, P< D li l, o. \ ra

256, 364, 393
Petvald, 1. Píbor: Barbora z 1'.. man/. \

, na Kotvrdovicích : 277.

r< únok, - i. p 'litický o. Modra: Petr,

hrábí od Svatého Jií a z I Vzniku, man/.. Žof-

ka ia, hrabinka: 79, 89.

Pfaffendorf (Ffoffendorf), zamkla ves, u Sto

naova, o. fihlava, pustá ves: 210.

Pflug, Pfflng, Pflugk, Phlug, píjmení: Joannes,

Johanes, Johannes /'.. v. Rabštejn 3.

é, v. Písené 2.

Piesting (tak v orig. místo správného Pies-

ling), v. Písené 2.

P i í n. v. I 'ín.
Pikarec (Pikarec Starý, Pikarej l, o. Bystice

nad Pernšt., ves, pustá ves: 15. 390, 405.

Pilgramsdorf (Pilmstorf), v bývalém Pruském

Doli - sku, vládní okres Lehnice, kraj

Lubá (Laubau): Baleár (= Baltazar) z P. na

Fulnece, B. Švajnic, Svajnyc z P. na Pulnece

418, 425, 428.

Pinec. omylem originálu místo Pivec, v. Pivec.

Pinta, píjmení: Bohuslav /'.. v. Rtišovice. —
Hrnc /'.. v. Vranín. — Kištofor I'., v. Rti-

š vice.

1. Písené. ... Bystice nad Pernšt., ves: 18.

- Dorota z P
2 Písené (Piesené, Piesling, v orig. omylem

Piesting), o. Slavonice, ves: 82, '14.

- Mikuláš Krokvicar z Nové Vsi a z P.: 104.

- Volf Krokvicar z Nové Vsi a na 1'.: 213.

-71. 387-

P í šk o v, v. Pejškov.

Pivec, píjmení: Jakub /'. (v orig. omylem Pi-

nec), v. Habi, Kojetín. — Pivec, v. Zho 9.

Pivín, o. Kojetín: 1. Anežka iv orig. správn
a omylem Anika místo Anižka) z I'.,

bratr Václav: 21. — 2. Anežka, manž. Václa-

va: 21. — Anika, v 1 rig. omylem místo Aniz-

ka, v. Anežka 1. — Václav z 1'.. sestra Anežka
1.. matka Marta z Myslíkovic, strýc Hynek
z Popuovek a na Pozoicích, manž. Anežka 2.:

21, 4 1, 58, v. 88, I
-" 1

. 1 -7. Viz také Slavíko-

vice 2.

Pivovar, rybník, v. Pavlice.

Plac (tak ti místo Pla< I, rybník na sboží Vel

ká Bíteš, \
.

( (emanice.

Plaovice u orig 1 mylem Praovice), o. [emni

1 e, ves: 53, [95, 210.

Plachý, píjmení Jan /'.. Prokop I'., v. Vodí

rad)

.

Plaka 1 1 'lanek l, pi íjmení, v. Zm >jmo.

Plavec (muž. 1 žen. rodu), o. Znojmo, ves,

pustá tvrz: 73, 96, 98, 99, 143.

Burjan Licek z I'., synové [Jan 2.], Václav
I 1 ek 1'.: 353. 1. Jan Licek z I'.: 73.

2. Jan Licek s /'.. [otec Burjan Licek z I'. |.

manž. Kateina z Stbjeína: 353, 401. fiík

z I'., i
. Licek z I'., man/. Dorota z Ostrožnice

22, 44, 73. - Václav Licek z I'., otec Burjan

Licek / I'.; 353. Jiík Talafús na dvoru
I ' 73 /e ik Florštetu a / I'.. /. Hunth
Florštetu a P 73, 96. Petr Jáni o i~

\

z Vlašim a na I
' 1.30.

Plavno, v Nmecku, v Sasku: Jindich z i'.,

purkrabí míšeský, nejvyšší kanclé král. es.,

v. Míše.
Plešice (Plešice), o. Hrotovice, ves: 12, 171,

-'i 4. 384, 385-

Plou/ck nebo Ploužek, rybníek, v. Silvky.
Ping [Pluh], píjmení: Johannes /'., v. Rabštejn 3.

Plumlov: Jan Herali z Kunstátu a z P., strýc

Prooka z Kunstátu: 6, 10, 35. Vojtch
z Pernštajna na I'., nejvyšší komorník: 376.

Plnmlvky (Plumluovky), zaniklé n Kobylí, o.

Husb pee, pustá ves, ves 90, 130, 247, 357.
Plyml. píjmení: Jan /'.. manž. Magdalena, v.

Meziíí Velké (mšané).
Plzák, píjmení: Jan !'. st., v. Zdenín. Mariin

/'.. v. Kimice.
Povice, o. Litovel: Herali Povský z Sovince,

[otec |an|: [53, [61, [64, [67,' 170, 1S7.

Jan Pnovský, Povský ze Sovince, nejvyšší su

dí markr. mor., [synové lleralt. Vok]: 36, 53,

60,83,85,90,91, IOI. IOJ. loS, K)l). 114. lid

(nejmi. [19, [25. - Jiík Povský z Sovince.

manž. Machna z Lomnice: 35, 72. — Vok Pov-
ský z Sovince, nejvyšší sudí markr. mor., fotec

Jan]: 129, 144. 153. 157. [59-161,164, 107. [68,

I/O. 177- 179-

Povský: Herali, Jan, Jiík, í ok, v. Povice,
Si \ inec.

P o bol í k o v, v. Bi ilíkov.

Pocoucov (Pacoucov, Pacoulcov, Pacúlcov), o.

Tebí, ves: 374. 375, 383, 3«4-

Poátky, v Cechách: 144.

Poenice, o. Zdounky: Parata z P., manž. Oldi-

cha z Svojkova : 97.

Poepiee. v Cechách, o. Sedlany: Apolona, A.p-

polona z I'.. Beznická z P., otec Václav Div-
ek z P., sestra Mandalena, manžel 1. Bohuslav

Rut z Dírného, 2. [pravdpodobné táž A.
|

Jindich Beznický [z Xáchoda] : 171. 278,

386. -- Mandalena z P., otec Václav Divek
z 1'., manžel Bohuše z achtína, z echtína,

Hrubicský z achtína: 171. 172. — \'áelav Di-

vek (Divuoek) z I'., z P. a z Luky, z Louky
a z P., manž. Elška z Osean. dcery Apolona.

Mandalena: 33, 67, 70, 104. 171. 210.

Pod lúbanii (
= loubí, podloubí), pízvisko: Jo-

hannes P. 1., v. Jihlava (mšané).
Pod Nesvailem, rybník, v. Zatany.
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Pod Stráží, rybník, v. Moravec.
Poddielí. louka, v. Otradice.

Podbrady, \ echách: knížata a páni z Kunstá-
tu a z I'.: 310. 320. — Barbora /. Kunstátu :>

z P., syn Pertult 1. z Lipého: 6. — Hanuš,
kníže minsterberský, minstrberský v Slezi,

olešnický, hrab kladský, kladcký a pán z Kun-
státu a z 1'.: 298, 319, 320. — Jindich, kníže

minsterberský, minstrberský v Slezi. olešnický,

hrab kladský, kladcký a pán z Kunstátu a

z 1'.: 298, 319. 320. -
1 1. Jií z Kunstátu a

/. 1'.
I,

v. Jií král. — 2. Jií, kníže minsterber-

. minstrberskj v Slezi, olešnický, hrab
kladský, kladcký a pán z Kunstátu a z P.: 298,

319, 320. — Joachym, kníže minsterberský

v Slezi. olešnický, hrab kladský, kladcký a

pán z Kunstátu a z P.: 298, 319, 320. — Vik-

toryn [z Kunstátu a z P., syn krále Jiího],
knieže minstrberský, opavský, hrabie kladský

etc: 103.

Podklášteí. o. Tebí: 373, 383.
Podlesí (na Podlesí), v. Bezí 2.

Podmye 1 Pame. Pane), o. Vranov, ve- 364
(místo „cz" ti „"), 393.

Podnitovice. v. Pontovice.
1

.

Podole, v. Podolí 2.

2. P o d o 1 é, v. Podolí 4.

1. Podolí, o. Brno-venkov, ves: 22 2. 317.— Podolský mlýn: 222, 317.

2. Podolí (Podole), splynulo s Mor. Budjovice-
mi, ves: 94.

3. Podolí (Podole), o.Tišnov, ves: 114. 206, 328.

4. Podolí, neureno: Anna z P., manž. Jana Ho-
dického z Hodic: 389.

Podolíko Malé, o. Mohelnice, ves: 6.

Podolský mlýn, v. Podolí 1.

Podomí (Podoiniel. o. Vyškov, pustá ves. ves:

9. 35. 5i, I36
, 349-

Podskalí, hora a les, v. Lelekovice.

Podstacký, P o d s t a t s k ý, v. Potstatský.

P o d š t a j n. v. Potštejn.

Pohoelice, msteko: 149, 162, 163, 179, 181.

[82, 193. J45. 2Jj. 27O. 331. 332.
— Rybníky: Nadýma: 275, 27b. 433 (stí

275). — Pibyl: 276. — Starosta: 276.

1. Pohoílky (Pohoílka). o. Fulnek: Klára zP,
SmUková (tak ti místo Smilkova. = manž.
Smilka [Smila] z Lodnice I.), syn Jan, siro-

tek, zLodjnic: 9 (místo „Janovi Sirotku z Lo-
djnic" ti „Janovi, sirotku, z Lodjnic"), 10.

2 Pohoílky, o. Velké Meziíí: 172.— Šimon Požár z P.: 172.

Poklaky (Poklatyi, zaniklé u Ratiboric, o. Mor.
Budjovice, pustá ves: 55, J2. 400. V. také

Puklany.
Pokojov, o. 2dar, ves: 81.

Polanka, o. Mor. Krumlov, ves, tvrz: 394.— Albrecht z P.. Bošovský z P., Bošovský

z P. na Bezci, [otec Aleš]: 157. 2jj. 290. 338,

369. — Aleš z P., z P. na Bošovicích, [->

Albrecht, Jan, Petr, Václav]: 14, 15. 34. .V>.

41. 49. 50, 62. 63, -2. — Jan z P., [otec Aleš]:

34. — Petr z P. a na Bošovicích. Bošovský

z P., z P. na Bošovicích, manž. Kateina
z Domamyslic: 208. 2j2, 312. — Václav Bošov-

ský z P. : 205.

Polcar, píjmení: Erazytn P.. Jan P., v. Paraov.

Polczmochar, píjmení: Iheronym, Jeroným I'.,

Wolfgank I'., v. Hni,, (mšané).
1. Pole Horní. ,,. Tel, ves: 209, $49, }86 425

42' <

— Rybník Krhov: 426.
2. Pole Královo (Nová Ves), pedmstí Brna:

klášter kartuziánskj (kartouský) v Nové Vsi
blíž Brna: 325. 320, 433 (str. 3251.— Dum v Brn: 32^.— Rybníek, slov Gazperk: $2^.— Pryor, pevor Martin Peer: 325, 326.
Viká Hugo: 32^.

P o 1 e h r a d 1 c e, v. Boleradice.
Polekovice (jen Palekovice), zaniklé u Br

vic, o. Pohoelice, pustá ve-: 2^>, 242. 348, 353.
Police (Polici, o. Jemnice: ves, tvrz: 171, 195.— Adam z Bakovic a na P.. z P., Polick\

z Bakovic: 99, 106, 110. 137. [56,161,164,— Hynek z Bakovic a z 1\: í,j , 38. - Jan
z Tavíkovic na I'., Tavíkovský z Tavíkovic na
P.. hejtman hradu znojemského, manž. Kate-
ina z Puochomu: 210, 222. 22^-22^, 232,
-4i. 155. 3io. xij.^.Vi- V také Pulice.

Poliky: Adam /'., v. Bakovice, Police.

Polná, v Cechách, o. týž: Hanuš z I'.: 37. — Jan
Boek z Kunstátu na P.: 50, 51. 59.

Polonií, o. Konice: 19 (místo ..z Polome" ti
,,z Polomie"

I

.

Polsko: nejvyšší mistr zákona Sv. Jana po

Polsku Jan z Vartmberka, v. \"artenberk.

Pomor. píjmení: Ekhart Manduwel (jen 4. pád:

Mánduwle) P., v. Arnhausen, Rekovice.
Pontovice (Podnitovice). o. Brno-venkov. ves,

tvrz. tvrz pustá, dvr P. : ^t,, 69, 205. 206, 222,

335- 413. 424-— Milota Herynk na P.. |otec Ondej
]

Ondej Herynk z Slúpna na P., Ondej z Slúp-

ná na P., [syn Milota]: 127, [81.

Popelín ( Popelná), o. Tel, ves: 47, 209, 213, 337.
— Jan Škorn z Prosee a v P., manž. Bohunka
z Pošné: 337.

1. Popice, o. Hustopee, ve-: 22. 51. -

— Hora Stará vinohradní, ležící v hoe popic-

ké, v hoe Popuovce: 2X5, 407. 408.— Jiík Bílý [z P.]. manž. Anna [ze Zástizl

a Raic]: 61.

2. Popice, o. Jihlava, ves: [8, 34. 35, 160, 164,

324, 3*7-

3. Popice, v. Popuvky 1.

1. Popovice, o. Ivanice, ves, tvrz: 25, 172, 407.

2. Popovice. o. Mor. Budjovice, ves: 178.

3. Popovice, v. Popuvky 2.

4 Popovice, omylem originálu místo Pozo-

ice: 84, 432 i -tr. 84).

Popuovka. hora (vinohradní), v. Popice 1.

1. Popuovky, Popuovky pod Šípem,
v. Popuvky 1.

2. P o ]) U o v k y, v. Popuvky 2.

1. Popinky (Popice, Popuovky, Popuovky pod

Šípem), o. Brno-venkov, ves: 21. 2j. 50, 100,

210. 310. 350. 404.— Vrch Šíp: 21, 210. V. také Omice.
— Poddaní: Jan Dvoák (tak ti místo dvorák),

Jan, Šepánv syn, Duchek Vodikv, Havel,

rychtá. Matj: 350.— Dorota z P..: 21. — Hynek z P., z P. na

Pozoicích. v Pozoicích, manž. 1. Barbora
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2 Kuka 1 R

vých dcera strýc \

127, 136, 210.

— Jiík z 1'.. matka Katein ho-

.
|iík, \ ilém 27.

p. erb [dcera] po Hyn

manžel 1. |an / Vitbachu. 2. Voldich Prepisk>
1 '

•

I ilém / I'., matka

Katei

Popvkj vk) ' "• Names "

/es. pustá ves: 52, 173, 190, 265,

- na z \ emyslic:

Porlerar, '"•. v
- Jihlava (mšl

Poi n .min mylem Poryanj
hoelice, pustá ves: 266.

I )olní.

2. Po i' 1 1. v. Poii 1 [orní.

i Poii Dolin í I' ií), o. Kunštát, ves: 143

1 s Horním), 164 (asi spolu - I lor

nim), 196, 356, 434 (str. 356, pozn. ') .1 . 258).

4 Poíí Horní (Poíí), o. Kunštát: ves: 115

; Dolní), [43 (asi 1 Dolní 1, [64 (asi i I »ol

ní), 356.

5. I

Poíí, neureno, v .]: Hejda [z P.J, v.

t ilešná 4.

Poson i u m, v. Bratislava.

e lee, Postel í, \ .
Pastelí.

Postupovice, v. Ostopovice.

Pošná, asi \ Cechách, o. Pacov, spíše než zaniklá

ves nebo dvr v okolí Starého Hobzí, o. Slavo-

nice: Bohunka z I'., man/. Jana Škorn z Pro-

see 337. Jan z P.: 14. — Jindich z 1'..
J.

Hroch z I'., man/.. Lidmila z Dobešovic, synové

liík. Ondej: 6i, [26, 133, -7--. Jiík

[Hroch z P.J, otec Jindich: 272. - - Ondej
[Hroch z P.J. otec Jindich: 272

Potenštajn, Potnštajn, I'" tuš tejn.

v. Potštejn.

Potstatský, Podstacký, Podstatskí (podle Pot-

il): Jetich, v. Jevíko. Prusinovice. — Pro-

kop, v. Bouzov, Prusinovice.

Potštejn (Podštajn, Potenštajn, Potnštajn, Potn-

v ('echách, o. Kostelec nad Orlicí:

Burian z P.. [otec Jan Žampach z P.J. matka

Elška z Zástizl: 161. Hynek z P.. [otec

Jan Žampach z P. ], matka Plška z Zástizl:

161. — Jan z P.. Jan 'Žampach z P.. Jan z P.

na Žampachu, manž. Plška z Zástizl. Zástiezl.

I

synové Burian, Hynek. Václav, ZdenkJ : 90.

io_>. 155. — Václav z P.. Václav Žampach
z P.. [otec Jan Žampach z P.J, matka Elška

z Zástizl: [61, 1S7, 218. Zdenk z P.,

Zdenk Žampach, Zdenk Žampach z P., z P. a

v Xémíkách. na Nmikách, v Nmících,
[otec Jan Žampach z P.J, matka Elška
z Zástizl: 161. 203, 204. 209, 210, 218, 221.

225. 230, 2^2. 241. 285, 286, 308, 313, 337.
Potvorovice, zaniklé u Nového Poddvorova, o.

Hodonín, pustá ves, pusté tvrziše: 285, 390,
39i-

Pozar (tak v orig. místo Pozor), píjmení, v.

P izor.

Pozatín (Pozdtín), o. Námš nad Oslavou,
ves, tvrz 8 1, 265, 370.— Zygmund Valecský z Mírová a na Pozd-

tín. hejtman Jindicha / Lipého, nejvyššího
maršálka král. es. 93.

Pozátky, o. rebí, ves .73, 384
> d t i n, v. Pozatín.

Pozor, píjmení: Hanuš /'.. v. Nyklštat.

Pozoice, o. Slavkov, ves, tvrz i<i. 58, 84, ji o,

. 132 (str. 84).

Hynek 2 Popvek a na I'., v I'., strýc Václav
. Pi> [na 58, 1 27. 1

' di ii //. Voldich Pepic
ký, Pepiský /. Richmberka, Richmburka,
Rychmberka, Rychmberku, Rychmburka na P

250, 297, 3°8, 3*0, 3' '• 3!3, 3 l6 , 3 X 7, 323.

337. 338, 344, 395, 39&, I-'"-

Pozar, píjmení: Šimon /'., v. Pohoílky 2.

Prae, o. Slavkov, ves joo.

Role, -lovu Pracké: 395. \'. také Sokolnice.

Práe, um. é. (Prá, j. .), o. Znojmo, ves: 22J,

P r a o v i c e. omylem originálu, v. Plaovice.

Praha (Praga), msto: [S, 117; hrad prasky,

pražský (arx Pragensis): 32. 89, tio (místo

pragensi ti Pragensi), 131, 132. [34, 137. 139,

-'-7. 230, 233. 270, 271, 281, .v-'. 304, 321 , 320.

327, 341, 353, S7?. 419. 4-7-
— /'o// Krají z Krajku, \. K. st. z Krajku.

Volf Krají z Krajku na Bystici, nejvyšší

purkrabí pražský: ,^>, 3,7. 33**, 353, 359, .V'.-;

Most pražsky: 320.

Dm u Matky Bosí 11.1 l jezd (na Oujezd)
u mostu pražského (praského), zákona sv. Jana
Jerozolimitánského : 320, 321. Jeho pevor
Mikuláš: 320, 321.

Zákon kižovnický [v Praze]: uo. Vác-

lav z Hradešína 1 konvent jeho, mistr špitálskj

s ervenou hvzdou, nejvyšší mistr kižovník
s ervenou hvzdou, s . hv. zákona SV. Augus-
tina, zákona sv. Augustina ve špitále v Praze

u mostu, pán mistr, prelát nejvyšší, nejvyšší

mistr: 177. 253, 234, 255. 292, 293.— Pevoro-
vé téhož zákona: Jan: 233, 254, 253, l'arcl 177,

founíš 293.

Biskupství pražské, v nm klášter vilémovský:

163, klášter žárský: Jnn.

Prakšicky, Prakšic (podle Prakšic): Jan, v. Zá-

stizly. — Zykmund, v. Zástizly.

Pransvice, zaniklé u Želetic, o. Znojm pustá

Mikulov, pustá ves:

ves. -, ? -

Prátlsbrun ( I 'rátesprun

)

Pravice, zaniklé u Vranova, o. Vranov, pustá

ves: 134. 15'). 256, ,v >4. 393-
Pravice (Brovice, Vrahovice, Vrchovice), o.

Jaroslavice, ve-: 22, 24, 49, 58, 64, 189, jN_>

(místo „v Vrahovacích" ti „v Vrahoviích"),

283, 404-
- Poddaní: l-ajtl. Mátl: 22. — Frognar,Matl:

-'4-

Pravlov, o. Pohoelice, msteko: 1(12. [63, 246,

266, 406.

Pražák, píjmení: Valentin P., v. Jihlava

(mšané)

.

Pražma, píjmení: Beneš I'., v. Bílkov, Ivanovice

2. — Petr /'.. v. Bílkov, Lesná.

Pezek (cz lze ísti c nebo ), píjmení: Matj
/'., v. Bezdkov 3.

Prepický, omylem originálu, v. Pepický.
Preser (v orig. jen Presersko, Preserzsko), za-
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nikly u Pohoelic, pustá ves, pustá véska: 1N1,

1 82.

Peš p u r k, v. Bratislava.
Preygl [Preygel?], píjmení: Jakub /'., poddaný,

v. Šumíce 1., Znojmo.
Preysnar, Prýsnar, píjmení: Melichar P.,

probošt, v. Brn 1 (chrám a kapitula u sv. Petra)!
Proek, píjmení (jméno;): Jan /'., |an P.

Veliký, v. Cetno Horní, Troubsko. — Jan I'.— Martin P., v. Troubsko.
Prokop, manžel Kuky, dcery Kateiny z Milo

nic, v. Milonice. — /'., rychtá, v. Jihlava
(mšané).— /'., poddaný, v. Bezník, Slatina 1..

Troubsko. — Sv. Prokopa klášter, v. Sázava 1.

Prosatín (Prosetín), o. Tišnov, ves: 114.

Prose, neurena, asi v Cechách, snad I', u Pošné,
o. Pacov: Jan Škorn z I'., [P]rosee, z I', a

v Popelín, manž. 1. Anna z Prudíc, 2. Bohun-
ka z Pošné: 209, 337.

Prosenín (Prosení), zaniklý u Radošova, o. Te
lí, pustá ves: 374, 383.

Prosetín, v. Prosatín.

Prosimice (Prostomice), o. Znojmo, ves,

msteku: 59. 131, 378.

Prosovice, [Prošovice], neureny: Jan Hrozek
z R: 73-

Prost, píjmení, poddaný, v. Lidmice.
Prost á, v. Prostý .

P r o s t b o , v. Prostibo.
Prostjov: 305.
Prostibo (Prostbo), v Cechách, o. Stíbro:

Jetfich z I
1

., |. Vinaský, Vinaský z P., bratr

Oldich, manž. Anna z Stonaova, z Kostelce

a z Stonaova, tchyn Barbora z Stonaova,
dcera Zofka z P., vnukové Jan a Petr z Hlava-
tec, ze Mikuláš | Roubík z HlavatecJ: 6, o, 44.

45. 7 1
, 9-. 214-216. — Oldich z P., bratr

Jetich: 21(3. — 'Zofka z P., otec Jetich, matka
Anna z Stonaova, z Kostelce a z Stonaova,
manžel Mikuláš [Roubík z HlavatecJ, synové
lan, Petr, z Hlavatec: 92, 215, 216.

Prostomice, v. Prosimice.
Prostedkovice (Miteldorf, Mitldor, Mitten-

dorf, Mittndor, Mittldorf, Xytldorf), o. Ji-

hlava, ves: 9, 31, 44, 71, 216.

Prostední dvr, v. Jestábí 1. (podle všeho).

Prostední rybník, v. Achlebov, Bohutice 2.

Prostý (Prostá), o. Tel, ves: 3cS, 209 (v orig.

omylem ves pustu místo ves Prostu), 433 (str.

209).
- Mikuláš Batelovský z 1'., manž. Milá z Bru-
movic, [synové Jan, Linhart]: 31, 231, 243. —
Jan Batclorský ml. z P., |otec Mikuláši: 347,
348. — Linhart Batelovský z P., [otec Miku-
láš

I
: 347. 348.

[P r o š o v i c e], v. Prosovice.
Protasius, Protazius, Prothasius, [z Boskovic],

biskup, v. Boskovice, Olomouc.
Protivee, jm. muž., v. Cejkovice, Zástizly.
P r z e d i n, v. Pedín.
Prštice (Pršice), o. Brno-venknv, v^. pustá

tvrz, tvrz: 06-68, 246, 357.— Anna z Víková a z P., sestra Dorota: 66.
— Dorota z Víková a z P., sestra Anna: 66.

Prudiee, v Cechách, o. Mladá Vožice: Anna
z P., manžel 1. Jan Štítenský z Kostnik, 2. Jan
Škorn z Prosee: 209, 212. — Jan Špetle z P.:

209. Jerolím, Jeroným Špetle z 1\, brati
Jindich, Jiík: 212. 213 (místo „Jen
„Jerolím"), 221. Jindich Špetle z 1'., z 1'.

a na Pertolticích, bratu feronym, [iík: 212
213, 220, 221. — Jiík Špetle z I'., bratu \tro-
nym, Jindich: 212, 213.

Prcha, píjmení: Prokeš P., poddaíný, v. \'e-ce ].

Prusinovice, o. Holešov Alena z P., manželka
Zdeka Lhotského ze Ptení: (.16. - 1. Filip
z Víková a z I'., man/. Kateina z Skalice a
z Krbová: 43. 47. . 2. Filip Prusino
230. —- Jetich st. Podstacký z I'. ,1,, [,

421. — Mikuláš Prusinovský / Víková, /. Víc
ková na Petrovicíoh, z Víková a na Su
cích, Syrovicích, z Víková na hrade znojem
ském, nejvyšší išpán a hejtman králové Marie
hrabství Starého Zvolena: 214. 217. 228, 2^4,
253, 200. ji,,,, 270, JJJ. 200. 300, 517, 518 328'

330, .].^7. 338. — Prokop Podstacký z P. na
Bouzov, Búzov: 328, ,^jn, 533, 536, 538 ^47
350, 355. 358, 360, 363, ,y>7 , _]7 j. ui. 377, 383,
3*7. 389, 393, 397- — Pemek z Víková na I'..

Prusinovský z Víková a na 1'., podk
markr. mor., brati Albrecht z Víková, Vilím
z Víková na Cimburku, nejvyšší hofrychtí
markr. mor.: 218, 234, 27S. 340", 544, 350, 351,
358. 3"". 362, 363, 367, 37-'. 377, 383, 389,
39°, 391- — 1. Vilém, Vilím Prusinovský
z Víková na Cimburku, nejvyšší hofrychtí
markr. mor., brati Albrecht z Víková, Pe
mek z Víková na I'.: 217, 22^, 22S

% 233, 24S.— 2. Vilém, Vilím [Prusinovský z Víková],
biskup olomoucký: 425. 428. — Závise /"

norský z Víková: ^22.
Prusinovský: /•7/;/>, V. Prusinovice, Víckov.

Mikuláš, v. Petrovice 7.. Prusinovice, Syroví
ce 2.. Uhry. Víckov, Znojmo, Zvolen Starý. -

Pemek, v. Prusinovice, Víckov. — 1. Vilém,
Vilím, v. Cimburk 2., Prusinovice. Víckov
2. Vilém, Vilím, biskup, v. Olomouc. — Závi-
se, v. Prusinovice, Víckov.

Prusy, v. Prusy Moravské, Prušánky.
Prusy Moravské (Prusy), o. Vyškov: Žnuta

z Meli a z P., dcera Elška z Meli, manž. Cti-

bora z Cimburka a z Tovaova: 2^. — Jan Ko-
bík z Opatova a na 1'., strýc Jan z Opati

[43,, r 44-

Prušánky (Prusy), o. Hodonín, pustá ves: 88,

250, 285.

P r ý s n a r, v. Preysnar.

Peckov, (tak ti všude místo Peckov), o. Velké
Meziíí, ves: 6. 22, 125, 244. 372.— Dorota, otec Pavel Peckovský (tak ti
místo Peckovský), matka Machna z Chrud-
chrom a z 1\: o. Machna z Chrudchrom a

z P., manž. Pavla Peckovského, dcera Doro-

ta: 6. — Pani Peckovský, manž. Machna
z Chrudchrom a z I'., d 1

Peckovský (tak ti místo Peckovský): Pavel,

v. Ped
P e k o v, P e k o \

•
-, k ý, v. Peckov, Pec-

kovský.

Pedbo. o. Jihlava: 374. 383, ^)2.

— Aleš z P. a na I'.: 213. — Anna z 1

bo[e], manž. Jiíka Celouda z Pálovic: 407.

Pedín (Przedin, Pediedin), o. Tebí, mi

ko, ves, villa: 24. 38, 47. 48, 119.
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Pemek,
Pi pu U\. Pepiskj . Pepyskj :

liy, Rychemberk.

Pepyi Im •' Pepiky

Jiík Peptský
.Idrich Pe-

Rychmburka,
ích, / Richmberka na

Rychmberka na Pozoicích,

icích, / Rychmburka

ricich. man-. Margeta z Popu
- o, 311, 313, 316, 317,

149, .;:-. 395, 396, 1-"

Peskai e ' wce, ves 9 i, 93,

58, 159, 339, 36°.

ilafús, na manství Jindicha 2 Li]

nejvyššího maršálka král. es., \ P. 93

Pestanov: es Pestanov, v. Milešovice.

Pestavlky, :aniklé u Lovic, dánice, pus

[25- '-*-'•

Pestavlky, neureny (zaniklo nkde u Viš

3*4-

Pešoi ice I
- <\ ice), o. I [rotovice: 22.

' ho . rychtá z I', 22.

Pi ibice, >. Židlochox ice, ves H '7.

Píbram, o. [vanice, ves: 26, 17-'. 404.

Pibyl, rybník, v. Pohoelice.

i Pribyslavice, o. Tebí, ves: ioo, 355.

Pibyslavice, zaniklé u Velké Bíteše, o. Velká

Bíteš, pustá ves: 23.

Piložany (Pílažany), o. Mor. Budjovice, ves

95, 178, 230.

Píseka, o. Jihlava, ves: 236.

Písnoiice, o. Zidlochovice, ves: 266

P í š po, v. Pi
v i c e, v. Peši >\ ice.

Píštpo (Píšpa, Píztba), o. Mor. Budjovice,

x l '~ 94, .i?7 (místo „Pišpu" ti „Pišpu"),

413 (místo „Píštno" ti „Píštpo").

Psáry, zaniklé mezi Tvoihrází, Kuchaovicemi
a Onanovem, o Znojmo, pustá ves: [6, 17. 431
1 -Ir. [6, . L27).

Psinek (hora vinná), v. Boleradice.

Ptáov, o. Tebí, ves: 7,74. 383.

Ptení, 1. Plumlov: Jan Lhotský ze P.: 218. -

Zdenk Lhotský ze P.. manž. Alena z Prusino

vic: 405, 416.

Pucov (Puclov), o. Námš nad Oslavou, ves: 52,

- Hynek ze Lhot) a P.: 9, to. Machna
z Kokor a z P., manž. Matje z Náchoda a

z lie/nika. synové Brikcí, Jindich, Oldich,
z Náchoda a z Bezníka: 56. — lan Besnický
7, Náchoda na P. 236.

Puklany. neureny (= Purkmanice?): puklan-

desátek obilný: 245.
Puklice, o. Jihlava, ves, tvrz: 236, 242.

- Franc Hordar z P., otec Volfkang: 236,
— Volfkang Hordar z P., syn Franc: 242.

Puklovský lán, v. Ruda.
Pulczmochar, píjmení: Jerolím I'., v. Brno

ífané).

Pulice imn. .i. neureny, bu (pravdpodobn)
Poliky, o. Kojetín, nebo Police, o. Jemnice:
Jan Konšelský z P.: 9. - P 9.

P U OC h O m, V. Hm liliemi

I ' u 1 e m a n i c e, v. I 'urkmanice.

Purgštolar, píjmení 'ub /'.. v. Host
lice.

Purkholc (les), v. IV

Purkmanice (Purgmanice, Purmanice), zaniklé,

neureny; snad u Zeletic 1., nebo nkde \ 0.

Mikulov, pustá ves: 1 \2, 168 \ také Pukl in)

k\ Imik. slov l'm manské] : 370.

Pusá %(••«. \ orig. omylem na ves pustu místo na

ves I 'rostú; v. Prosrj

.

P u s t el c e, v. Pastelí.

Pustim, o. Vyškov, ženskj benediktinsky kláš

ter pustimsk) 160, (68, 210, 284-286, 310,

3ii-

VbatyŠe Porota: 210, 284 286, 3IO, 311.

Elška: [60, [68.

Pustina, o. Velké Meziíí, ves,: 374, 377.

Pyšel (Pyšelo, omylem originálu Pešyl), o. Ná
mst nad Oslavou, ves: 6, m. 243, 375. 37".

Pyza, píjmí /'.. poddaný, v. Olešná 4.

R.

R ; be n s s t a \ n, R abnss t a y n, v. Rab
štejn 3.

_

1. Kalištejn (Rabštajn), hrad u Dukovan, o.

Hrotovice, hrad zboený, zámek pustý: 31, 32,

241.

2. Rabštejn (Rabštajn), asi o. Dance, pustý

dvr (pvodn ves, pak dvr a znovu ves):

-74-
- Porota z Rabštajna (asi z tohoto), manž.

Hynka Koase z Vydi: 333.

3. Rabštejn nad Stelou (Rabensstayn, Robens-

stayn), v Cechách, o. Mantín: Johannes de R.

etc, Johanes, Johanes (Pluh], (Fflug, Pflug,

Pflugk, Pfflug, Phlug, Plug) de R., supremus

cancellarius regni Boemie, supremus regni Boe-

mie cancellarius: 227, 230, 242, 246, 248, 253,

255, 258, 259, 261. 288, 304, 321, 409-

Kaek (Racžek, Razek), píjmení: Jaroslav R.,

v. Mrdice, Uhice 2. — Václav R., v. Mrdice.

— R., v. Zborovice.

R a c I a v 1 c e, v. Radslavice 1., 3.

Rácov, o. Teš, ves: 231, 347. 348.
— Jindich [Koší z R.|, bratr Jiík: 347. —
Jiík Koší z R., bratr Jindich: 347. — Kate-

ina z R., manž. Zigmunda Rubáše z Hrádku:
22. — Vavinec Koší, ml dvr v R.: 348.

Rácovice, o. Jemnice, ves, tvrz: 47, [26, 133, 2-2,

-73- -7*. 307, 336.— Dvr Haníkovský, Hankovský: 277, (místo

„Hamkovský" ti ,, Haníkovský"), 278, 307.
— Hanek [z R.|: 47. — Jílek z R.: 47. -

Jindich Hroch z R.: 47.

Racžek, píjmení: Václav R., v. Mrdice, Uhice 2.

Raerovice (Vraeovice), o. Tebí, ves: 373,

383; .

1. Raice, o. Hrotovice, ves: 11, 17, 61.

— Horní dvr: 1 1

.

— Jiík Bílý [z Popic 1.], manž. Anna [ze

Zástizl a z R.
| : 61.

Šastná z R., manž. Jana z Nové Vsi 12.

a z Radkova: 1 1.



Raice 495 Rauchenpergar

2. Raice, zaniklé nkde u Tebelovic, o. Jemnice,

[ves], dvr R.: 34. 4<>. 135, 243-

3. Raice, o. Vyškov, hrad: [3.

Raín, v Cechách, o. Bezdružice: Jan z R.: 17.

Razek. píjmení: Jaroslav R., Jiík /v'., v.

Mrdice.
Radeniee (Radíme, omylem originálu místo

Radímice, Rodnice), o. Velké Meziíí, ves:

390 (místo „Raidimfích" ti „Radímích"),
4°5-

Radíovice, zaniklé u Budíkovic, o. rebi, ves,

pustá ves: 374, 383 (na obou místech ti Ra-

díovice místo Radíovice).

1. Radíkov Dolní (Radíkov), o. Slavonice: 349.

_\ Radíkov Horní (Radíkov), o. Daice, ves: 209.

Radíme (tak ti místo Radime), v. Radeniee.

R a d 1 n a V e s, v. Radoves.
Radkersburg (Rakersspurk = Radgona), msto

ve Štyrsku: 24.

1. Radkov, o. Bystice nad Pernšt., ves, tvrz,

pustá tvrz: 193, 390, 405.
— Barto z R., z R. a z Rosieky: 42, 102. —
Burian, Burjan z Nové Vsi a na R., Radkov-
ský z Nové Vsi, synové Hynek, Václav: 113.

193. — enk, syn Jana z Nové Vsi a z R.: 53.
— Hynek Radkovský z Nové Vsi, otec Burian:

193. — Jan z Nové Vsi a na R., z R., man/.

Šastná z Raic, syn enk, dcera Anna z Nové
Vsi: 7, 11, 15. 34. 53, 61. — Václav Radkovský
z Nové Vsi, otec Burian: 193.

2. Radkov, o. Tel: ves: 26.

Radkovec, píjmení: Jindich A., v. Batelov,

Dvorce 3., Mirovice 2. — Kare! A., v. Batelov,

Mirovice 2. — Mikuláš A., v. Batelov. Miro-

vice 2.

1. Radkovice, o. Daice: ves: 9, 31, 44, 140.

2 Radkovice, o. Hrotovice: ves: 94, 358, 413.

Radkovský: Burian (Burjan), Hynek, Václav,

v. Radkov 1., Ves 12.

Radlas, mlýn, v. Brno.
Radlice, o. Daice, ves: 358.
Radnice (Hradnice), o. Mohelnice, ves: 6.

Radoves (Radina Ves), o. Velká Bíteš: 43.— Jan z R. V.: 17.

R a d o i c e, v. Radotice.

Radonín, les (u Žáru) : 81..

Radostice (Radošice), o. Brno-venkov, ves, tvrz:

". -7. 160, 193-— Anna z R.: 11. — Hynek Dubanský z Baic
na R.: 369.

Radostín, o. Velké Meziíí, msteko: 244, 372.— Jan z R., otec Mikuláš 1.: 237. — 1. Miku-
láš z R., synové Jan, Petr: 257. — 2. Mikuláš
Michek z R.: 424. — Petr z R., otec Mikuláš
1.: 257.

Radošice. v. Radostice.

Radošov, o. Tebi, ves: 374, j,Xt,

Radotice (Radoice), o. Jemnice ves, tvrz: o 33,

44. 67.
— Jan Ovnar z R., z R. na Fryšav: 223, 2; .

2^2. — Volfgang, Volfgank Hofnar, Ofna .

Ovnar z R.: 9, 33, 67. 120.

1. Radslavice (Raclaivice), zaniklé u Rosii

Ivanice (nebo u Újezda 1., o. Velká Bíteš?),

pustá ves: 26, 172, 404.
2. Radslavice Dolní (Vraclavice Dolní), o. Velké

Meziíí, ves: 372.

— Ondej / \ . 1 tcht 1?): 172.

3. Radslavice Horní (Raclavice, Racla io H01
ní), o. Velké Meziíí, ves: 220, 377.

1. Rájec, o. Blansko B01 I

1 Ac a na R.:

1113, 295 (místo ..na Rajci" ti „na Rájci").
JanDrnovský z Drnovic a na Rejci: 421.

2. Rájec. o. Zábeh: Markvari z Mírová a z R.,

bratr Sigmund, Zygmund to, 12. -Sigmund,
Zygmund, z Mírová a z R., bratr Markvart:
10 u.

Rajhrad (Rejhrad), o. Zidlochovice, klášter

benediktinský: 208, 200, 271. 2-2, 307. 387,

398, 411. Proboštové rajhradští: 308, 411.

Rajík. píjmení, poddaný, v. Jilmoví.

Rakersspurk, v. Radkersburg.
Rakl. píjmení: Pavel A., poddaný, v. Olešná 4.

Raklinice (Raklenice), zaniklé na [evišovce,

blízko eských Kídlovic, o. Jaroslavice, [>ustá

ves: 121, 159.

Rakousy (Rakúsy, Austria la (dux), v.

Albrecht; arciknížata, v. Ferdinand 1.. 2.. Ma-
tyáš, Maximilián. — VolfDytrich, hrabiezHar-
deku. z Ivlacka a v Mochlandu, nejvyšší ddiný
šeík v R. a truksas v Štyrsku etc, na Letovicích:

420. — Nejvyšší mistr zákona sv. Jana po
Rakousích Jan z Vartmberka, v. Vartenberg.

Raková u Konice (Rakové, z Rakových), o. Ko
nice: 19.

Jan Koleso s Rakových, komorník menšího
práva olomúcského, dcera Kuka 62, 63, 84.

Kuka z Rakových, otec Jan Koleso z R.,

manžel Hynek z Popvek: 84.

Rakové, z Rakových, v. Raková u Konice.

i. Rancíov (Rancéov), o. [emnice, ves: ^4. 94,

108.

— kole, kteráž slov Mesovští dielové, pod R.:

108.

2. R a n c í o v, v. Raníro\

.

Rancíov. o. Jihlava, ves: 140 (místo „Rancíov"
ti „Raníi >v" 1.

Rank o v v 1 . h o t k y. v. 1 ,hi itky 2.

Rantíov, v orig. Fusdorf (= Fuszdorf), o.

Jihlava. ve~ : 55-

Rarohová hora (vininá), v. Vémyslice.

1. Rišov. o. Tišnov, ves: 20

2. Rašov. v 1 nit;, les v R. (u zaniklých Klui

dnes R., tra v Bojanovicích), o. Znojm
130. (Tehdy ves, nebo zaniklá ves, neb) již jen

tra:-)

Rašovice. o. Slavkov, ves, tvrz: 10. 48. 58, No.

211. 310.

— Havel z Batelova a na R.: 48. — Jan

z Okarce a z R., matka Kuka z Pacova: 10.

Ratiborice (Ratiboitice), o. Mor. Budjovice,
ves. tvrz 53. 50. 7z, Ji, 120. 400. 408.

- Nivka Dúbravka: 30. -2, 73.

Trystram Hostákovský z Arklebic na R.:

M7- 318, 333. 338.

R a t i b o i t i c e. v. Ratiborice.

Ratišovice. o. Hrotovice, ves: 18, 22, 42. 121.

339, 360, .V". 407.— Hanuš z R.: 18. — Jiík z R: 18, 42. —
Kateina z A., syni ve Václav a Zigmund,
z Mánova: 0. — Mate) Aleš z R.: 42. — Ofka
z K. 18, 431. — Šepán z R.: 121.

Rauchenpergar. Rawhenpergar, píjmení: Stc

fan A., v. Brno (mšané), Víde 2.



Rauscher 496 Rousmrovsko

l\ a u s e n ]> r u c k. K .1 u s n p r u k, \< .1 u / n

p r u k, v. Strachi itice.

Rauscher 1 Rudolf) : 118.

n, pijmen m. .

K a \\ li e n p ergar, pi ijmení, v .
Rauchi

. 11 p r u c k, R a ) - n
i' r u k, v. Stracho

Rauáar, íjmeni: .''"i A'., v. Uniky. Sastný
A'., v. II

R e > . v . R<

Regenholz (Regenholc, Regnholc, Regnholz,

Rvgnholz), zaniklá ves u Cerekviky, o. Ji

. villa deserta: \8, 92,

Rechenberk (Rechemberk, Rechmberk, Rechm
[jmeni (rod 1 I .užice) : Jan A'., \

.

Cernákovice 1 . Zeletice 1. Jiík R., v. rule

Petr A'.. \
. rulešice, Želel i"

ii a R e 1 ci, v. Rájec 1

.

k e j li r a d, v. Rajhrad.

Rešice (Ryšice, Rišice), o. Hrotovice, ves: [8,

38, 58

- Jan, syn Jiíka 2.: 386. — 1. Ji*ík z \\. 18.

_'. Jiík, bratr Václava, dvoáka išfckého,

tci po nm Jan, Kateina. Martin: 386. —
Kateina, dcera Jiíka 2.: 386. — Martin, syn

Jiíka _•.: 386. Václav, dvoák išický, bratr

Jiík 2. synovci a nete (v orig. strajcové a

Martin: 386 Jindi ich

Jankovský z Vlašim na K.: 429.

Retz (Rec, Retcz), v Dolních Rakousich, kraj

1 lollabrunn: 56.

Oldich, svobodnj pan z Eycingu, z Eycinku

a na R., rada králové Marije: 226, 227.

Reychpertl, píjmení, poddaný, v .Vrbov.

R 1 c h m be r k. R 1 c h m b u r k. v. Rychemberk.

R ibensstayn, Robensstein, v. Rab

štejn 3.

Rod, píjmení: Jan A'., v. Jestábí 1.

R 1 • d n i c e, v. Radenii e.

Rohoie, zaniklá ves mezi mackovickým hbito-

vem a Fryšavou, o. Jaroslavice: 319.

Rohy, o. Velké Meziíí, ves: [25, 244, 37-'.

líoeiun (Hrochov), v Cechách, nkd) ves R.,

dnes ,,K Rochovu", místni ást osady Brozan,

o. Libochovice: Heman z R., bratr Jana a

Krvstofora, dcera Margeta: 55, 80, 233, 234,

287. Jan /. R., 7. Petrovský z R., z II.. bratr

Hemana a Krystofora, ze Stibor z Janovic

(v originále na str. 234 omylem z. Bánovic),

vnuky Appolona a Dorota, z Janovic (v origi-

nále na str. 234 omylem z Bánovic): 55, 80,

98, 99, 1-7. [31, 138, 141. '5 4. t°3, [68, 233,

287, 431 (str. yý.— Kryštofa)-. Kištofor, z H.,

z R.. z R. a echoovic, bratr Hemana a Jana.

dcera Margeta: 37. 55, 80, 99. 105, 431 (str.

55). — Margeta z li., dcera Hemana, bratra-

nice Jana: 233, 234, 287.

Rojetín. J2. 85.
— Staník z R.: 37. — Jakub Pivec z Habí a

v R.: 100.

Rojík, píjmení: Anna, dcera Mikuláše R.,

Dorota, dcera Mikuláše l\.. Martin A',. Mikuláš

A\. / Vc'i 7 A'., syn Mikuláše R.. v. u všech

Brno ni

Rokosný rybník, v. ebín.
R o k y c k ý, v. Rokytskj

.

Kniinli 1

.udanic a

2. Hynek

Roky t án ka D ol n í, v. \i< >k) mu e

R ok y t án k-a H o r n í, v. Rokytnice
Hok> lilií I Rokj lni. R( ik) ten |, o Moi

ves 236, 288, 348.

1 Rokytnice, ". Perov: 1 Hynek /

na R., z R 53, 01. 64, 71, 83, 85.
•

I udanic a na U
, strýc Zigmunda z Ludanic

a na Veveí: [67. fan Rokycký, Rokytský
Z 1. udanic, J. Rokytsk) ml. z I.udanic. J.

Rokytskj z Ludanic na Veveí: 193, 205, 208,

222, -'-'5. -'71. 272. Puota / Ludanic na l\ .

hyn Hynka _'.
| 243, -'55. 265, 271, 285.

Smil z I .udanic a z. R.: 77.

2. Rokytnice mul Rokytnou (pvodn Rokytán
ka Dolní a Rokytánka Horní), ". rebíi

R. h.. ves R. II.: 22, 45.

Rokytský, Rokycký: Jan, \. Ludanice, Rokyt
nice 1

.

Roman, píjmení: Mikuláš A'., Petr A'., jejich

sestra Elška, v. Víti n ice.

lionu h. Ronych, Ronychov, neuren.
7i;y; Ronicha, Ronycha, z R., Johannes

Ronyché z R., ujec Martina Daleínského
/ Bezdkova: 4 t. 83.

Ronicha, Ronycha, Ronyché, píjmení: Jan,

fohannes 1\.. v. Ronich, Ronych, Ronycho\
Rorhof, mlýn. v. Dyjáikovice.

Ros é k a, v. Rozsíka 3.

Rosicj'. o, tvanice, hrad, zámek, msteko 1 17

[60, 17-', 342-344, 346, 347, 404, 405, 4°7-

Pendorf, dnes Pendrov, ves, podmstí: 17..',

|MJ. 4O5, 4O/.
— Rybníky: Kabát, Nohavice, Sta/skal, Stejs

kal: 407.
— Dobeš./. Boskovic na R., D. ernohorský
z Boskovic a na R.:

-'49. -55. 265, 271,

Hynek z Kukvic a

Znala z Kukvic a z

Asena: 25, 4-', 5-', 7-'.

204, 225, 228, 229, 242,

272, -75. 278, 280.

z R., syn Znata: -'5.

R., otec Hynek, man/.
— Jan st. z Žerotína na

R., ujec Voldicha z Lomnice a na Námišti:

402, 408, 410. 411. 41 4, 418. 425, 428.

Ros i ek a, v. Rozsíka 3., 4.

Rosika, v. Rozsíka 1., 2.. 3., 4. 5-

K os í k y, v. Rozsíka 3.

R o s t a j n, v. Ri štejn.

Rosí Hbety, omylem originálu místo Kozí

I I bety, v. Lelekovice.

Rošíejn (Rostajn), hrad u Doup, o. Tel: 7.

Rotaychyl, Krotajchl, rybník, asi nkde v okolí

Brtnice 2.. nebo Opatova, nebo Zhoce 1.

Roubík (Kubík). Roubíková, píjmení: Anna

A'.. Ctibor A'.. Jan A., Mikuláš R., v. Hlavatce.

Rouchovany (Rúchovany), o. Hrotovice, ms-
teko: 31. 32, 229. 241.

— / 'ávra Bohun z R.: 24.

Rous, píjmení: Jan A'., služebník, v. Lomnice 1.

( |iík z Lomnice.)

Roušek, píjmení: Jan A., poddaný, v. Vrbice 1.

Rousínov (Rúsínov), o. Slavkov, msteko: 127

(místo „Rúsinovem" ti „Rúsínovem")
, 397.

399.
Rousmrov (Starý Rousmírov [Rousmirov?],

Starý Rúsmírov [Rúsmirov?]), o. Velké Me-

ziíí, pustá ves S. R.: 39°, 405, 434 (str. 390).

Rousmrovsko, Nový Rousmrov, ves Nová

Rousmrovská: 434 (str. 390).



Rouzim 497 Rycímiberk

Rouzini (Rouzím?), píjmení, v. Bzí.

Rozdrojovice. o. Brno-venkov, ves: 208, 271.

306. .vs 7-

Rozhort [Rozenhart, Rozenhort], neuren: Ha-
nuš z Iv i/liurtu: 289.

Rozina, podpevora, v. Oslavany.

Rozntín, v. Hroznatín.

i. Rozset- (Rose), ti. Kunštát, ves: 6.

2. Rozse (Rose), o. Tel: 70, 83.

— 1. Jan Dózický z R., otec Jiík: 222. — 2.

Jan Martínkovský z R., z R. a na Budišov:

353, 378, 379, 40i, 411, 4->4- — Jiík z R., sy-

nové Jan 1. a Marek: 145, 222. — Marek Mar-
tínkovský z R., otec Jiík: 222 (místo „Martin-

kovskému" ti „Martínkovskému"). — Matj
z R.: 70, 83. — Petr z R., manž. Kateina
z Bohuslavic: 47. V. také Bohuslavice 2.

3. Rozse (Rose), o. Velká Biteš, ves: 15, 61.

— Pešíkv syn z R.: 100. (Pravdpodobn
z této.)

1. Rozsíka (Rosika), o. Kunštát, ves: 6.

2. Rozsíka Dolní (Rosika, Dolní Rosika), o.

Bystice nad Pernšt., ves: 42.

— Matj Klobása z D. R.: 42. — Jakub Skála

zD.R.: 42.

3. Rozsíka Horní (Roséka, Rosika, Rosiky,
Rosieka, Horní Rosika), o. Bystice nad

Pernšt., ves: 10, 11, 42, 60, 84, 102, 131, 132.

— Dvr, slov Vítoslavský: 11.

— Michal, lovk na dvoe v H. R., poddaný:
10.

- Martin z H. R.: 11. — Petr z R.: 42. -

Šepán z R.: 60. — Václav Oíšek z R.: 60. —
Partou z Radkova a z R.: 102.

4. Rozsíka Panenská (Rosika, Rosiek.
Tel, ves: 84, 85. 129, 158, 172, 173, 213, 265.

5. Rozsíka (Rosika), neurena: Jindich z R.,

z R. a z Ochoze: 22, 42.

Rozinka Dolní (Rožénka, Rozinka), o. Bystice
nad Pernšt., ves, tvrz: 113.

— Poddaní: Mikuláš Král, Petr: 113.

- Adam z R.: 18. — Jiík z Teic a z R.. 113.

— Václav z Teic a z R.: 113.

Rožmberk (Rožnberk), v echách, o. Vyšší
Brod: Jan z R. a na Strakonicích, mistr pe-
vorstvi eského domu strakonického zákona

sv. Jana Iherozolimitánského: 167. — Jošt

I

z R.], biskup vratislavský a nejvyšší mistr

zákona strakonického v král. eském i v jiných

zemích k tomu zákonu strakonickému náleží-

cích: 320. — Petr z R. a na Teboni: 303.

1. Rožmitál, zaniklý u Rašovic a u zaniklých

Bohušic 2., o. Slavkov, pustá ves: 310.

2. Rožmitál, žleb. v. Bohušice 2.

3. Rožmitál, v echách, o. Beznice: Adam Lev
z R. a z Blatné, manž. Anna z Biskupic na

Ttnici : 426, 427. — Anna z R. a z Blatné a

na Hradci: 303. — Zdenk Lev z R., z R. a

z Blatné na Hrutovicich, z R. na Hrutovicích,

manž. Estera z Doubravice: 401, 408. 414, 418,

425, 428.

Rožnberk, v. Rožmberk.
Rožnov pod Radhoštm: Jan Kuna z Kunstátu

a na R., hejtman markr. mor.: 173, 179. —
Jaroslav ml. z Selnberka a z Kosti na R.: 209.

Rtišovice (Ertišovice), v echách, o. Píbram.

Bohunka ze K. [68, 318. - Bohuslav Pinta ze

R.: 11. — Hrza (Hruoza, Hrze) ze R., II.

Pinta ze R., ze R. na Dolním Vranín, brati
Jindich, Strach (knz Strachota) a Sigmund,
manj. Margeta /. Svojkova: 107, [68, 211, 317,

318, 320. — Jindich ze R., brati Hrza, Jind-

ich, Strach: 107. — Kištofor Pinta ze R.: 13.
—-Strach, knz Strachota, ze R., brati llruza,

Jindich, Sigmund: 107. 168. — Sigmm
R., brati llruza, Jindich, Strach: 107.

Rubal (Rubal?), píjmení, poddaný, v. Lidm-
ice.

Rubáš (Rubáš?), píjmení. Zikmund A'., v. Hrá-
dek 5.

R ú b í k, v. Roubik.
Ruda, o. Velké Mezííi, ves: 17, 59, 125, 2^j
(dvr tu nebo ve Zhoi 6.?), 244. ^J2.— Puklovský lán: 59.— Anna Husyšklubová z R.: 59. — Lukáš z R.,

bratr Jiík Holub ze Zhoe: 237.
Rudic, udice, les, v. Lubnice.

1. Rudice, j. . (v orig. j. i mn. .), o. Blansko,

ves: 17, 311, 336.
_'. Rudice, v. Rudic.

3. Rudí c e, v. Rudlice.

Rudíkov (Rudvíkov), o. Velké Meziíí, ves: 91,

92, 93. "9, 125, 244, 372.
— Jan z R., otec Vávra, matka Kateina /. \á-

rame: 118, 119. — Vávra \z R.J, manž. Ka-
teina z Xárame. syn Jan: <)2.

Rudka, o. Kunštát, ves: o.

1. Rudlice, o. Znojmo, ves: 128 (místo „Rudice"

ti „Rudlice"), 141, 400.

2. Rudlice (j. .). tra (?), v. Bohutice 2.

1. Rudolec eský (Rudolec), o. Slavonice, ves,

tvrz: 102, 209, 349, 380, 389.— Zylbrpcrk (= Silberberg), les: 349.

2. Rudolec Nmecký (Rudolec, Rudulec), <>.

Zár, ves, tvrz: 5, 10, 171, 360, 431 í-tr. 101.

— Anna z R., matka Élška z Kivého, otec

Puta. eený Sabart, z R., manžel Jan z Vra-

nova, synové Beneš a Ctibor, z Vranova: 10,

[71. —'.Jan Kytlice z R.: 305. — Puta, eený
Šabart, z R., Šabart z R., manž. Elška z Ki-
vého, dcera Anna: 5, 10, 431 (str. 10).

Rudulec, v. Rudolec 2.

Rudolf II., císa, (v orig. jenom JMCské") : 400,

pozn. ').

R u d v í k o v, v. Rudíkov.

Ruch o v a n y, v. Rouclu ivany

.

Ruožená hora (vininá), v. Nmiky 1.

Ruprštorf, zaniklý u ejkovic, o. Hodonín, pustá

ves: 88, 250, 285.

R ú s í n o v, v. R< >usínov.

Rúsmírov (Rúsmirov?) Starý, v. Ruusm-
rov.

Rt, píjmení: Bohuslav K., v. Dírná.

Ržená hora (vininá). v. Nmiky 1.

Rybá, píjmení (nebo rybá?): Matj A'., pod-

daný, v. Tasov.

Rybn, o. Jihlava, ves: 374. ,^jj. 388.

Rybníky, o. Mor. Krumlov: 7.

R y g n h o 1 c z. v. Regenholz.

Rychlov, o. Jihlava, ves: 7.

Rychmberk (Richmberk, Richmburk, Rychm-
burk. Rychnberk), nkdy hrad v echách, u

dnešního Liberku, o. Rychnov nad Knžnou:



Rychmberk ís»" NOVU

R , man M ii inovského

359.

R, 153, 15

jiHl \ Idich)

/V,
' uh

-

man:- Margeta z Popuovi 250, 297,

511. 313, 316, 317, 323. 337, .v^s - 344,

1. 1 1Rychmburk, Rychnberk, v. Rychmberk.

Rychval, •- K beice, Mezilesice, Milešo

vioe 1.

Ks, hvaldskj Rychvaldu, o. Bohumín,

..haltic. zvaných také Rychvalti-

\'
, tohuše, Václav, v. Katei-

R \ c li 3 i k .1. v. Rytísko.

l{x je tra vinohradní) : Ryje damborské, ná

v. Damboice, Násedlovice 1.

Rynárec, (Rynhárec), v Cechách, o. Pelhimov:

Margr, fa . R., man 1 I d< j< 1 terinka / Slúp

Mikuláš z R., M. Klouzal z R., z R.

na Slavíkovicích, [otec Václav], man/. Anežka

Mstnic: 135, 171, 211, 233. Václavz R

v. V. Oísai z R.. [syn Mikuláš]:

[Rysov], nkdy hrad u Skrejí, o. Tišnov, v.

Veí

Ryšánka, Ryšánová (Ryšánka, Ryšanová?), pí-

jmení: Kateina R., v. Brno (mšané).
Ryšavý, píjmení: Barto R., poddaný, v. Vrbi-

ce 1

Ryšice, v. Rešice.

Rytísko (Rychýrka), o. Jihlava, pustá ves:

374, 383, 392.

li.

Reice, o. Daice, ves, tvrz: 9, 309, 337, 407.

— Bohunek (Bohuslav) z ., matka Margreta,

[syn Jindich 2.]: 9, 65, 145. 213. — Jan z .,
matka Margreta: 9. 33. 65. — I. Jindich z .,
[matka Margreta]: 145. — 2. Jindich eiky
z R, [otec Bohuslav]: 309. — Margeta, Mar-

ia z R., manž. Jindicha z Náchoda, synové

Bohunek, Jan, [Jindich], [Mikuláš], Václav:

9, 161. — Mikuláš z R.. [matka Margreta]:
— Václav z R., z R. a na Marejži, matka

Margreta: 9, 65. 145. — Jiík Ccloud z Pálovic

na R., J. z Pálovic na ., sudí práva menšího

kraje brnnského: 369, 371, 426.

eiky: Jindich, v. Reice.
Reiku (Malá eika), zaniklá u Reice, o.

Daice, ves: Q.

ekovice (eškovice), o. Brno-okolí: ves. tvrz

83, 102, 108, 170, 190, 283, 311. 327,

361.
— Kryštof z Aurochu a na R.. manž. Margeta
Karnarová z R.: 361. 371. — Margeta z R.,

M. Karnarová z R.. dcera Stefana Karnara,
manžel 1. Martin Hýbl, mšenín brnnský, 2.

Ekhart Manduwel (4. pád Manduwle) Pomor
z Arnhauzu, 3. Kryštof z Aurochu: 283.311,327,
361. — Štefan Kamar z R., manž. Anna
z Kinšperku, dcera Margeta: 190, 283. — Pavel
Neplach z R.: 279, 280.

ehák Mním, poddaný, \. Ves 13.

eho, 1 j i htái . \ . Pešovice.
Rehoov, o Jihlava, ves: 374, 377. 388.

epka, o. Tišnov, ves: 206, 328.

eško\ ice, v. eckou íce.

Rezno, \ Nmecku, \ Bavoích 225.

Reznoi ice, o l \ anice: -'''7.

Ríánky (\ orig. omylem Byánky), zaniklé

mezi Pyšelem a Studencem, o. Námš nad
Oslavou, pustá ves to, 243, 375, 376.

Ríanský (podle ían 2.): Zdenek Kavka
ían, v. Brumov [., ían) 2.

1 íany, o. Ivanice, ves, tvrz, tvrz pustá: [2,

21, 22, .\7. 43, 288, 289, 358, 394, 425.
- Afra Z ., sestry Johanka, Lulka, o, [2.

. Irnoši z Mollová a z í<.: 10. — Johanka z .,
sestrj Aíia, Lidka, manžel Markvarl /. Míro
va: 8, 9, 12. — Lidka, I. uhnila z R., sestry

Vira, Johanka, manžel (bezpochyby I Ludvík
/. Tavíkovic, dti Anna, Barbora, Jindich,
Margreta, z Tavíkovic: 9, 12, 57. — Mandalena
/. ., otec Jan Zelený z R., manžel

I
indiích

Jankovský z Vlašim a z Slatiny: 96. — Mar-
geta z ., manželka Zdeka Mezíckého z Lom-
nice a na Vranov (z tchto ían?): 257. —
Vank z R. (pravdpodobn z tchto): 17. —
Budivoj Koka z R.: 23. — Burian '/.clený / K.,

[otec 1. Jan Zelený z R., syn asi 2. Jan Zelený

z R.J: 205. — 1. Jan Zelený z ., z R. a na
Krbov, syn Burian, dcera Mandalena z .:
9, 36, 40, 47, 50, 01,95, 9°, "9. '34, 138, [80.

2. ././/( '/.clený z ., z R. a na Krbov, [otec

asi Burian]: 335. 338, ^72. — Jaroslav z Dou
bravice na ., manž. Magdalena z Mírová:

358, 3 1 * >. 367, 375, 376. —- Znata z Lomnice na

., manž. Mandalena z Mírová: 414 (na R.?,

na Lomnici?), 418, 425, 428.

2. íany, v echách, o. týž: Bohuše z R., B.

Talafús z R., Talafús, [otec Markvart]: 91, 93,

97-99, 119. — Jan [Talafús] z ., bratr

Markvart: 16. — Markvart [Talafús] z ., M.
Talafous z R., bratr Jan, syn Bohuše: 16, 187.

— (Talafúsové pišli z áslavská na Moravu.)
— Zdenek Ríanský Kavka z . a na Brumov:

^ 399-
íka, potok, pítok Cézavy, pítoku Svratky, v.

Horákov.
íky (Rieky), o. Ivanice, ves: 11, 47, 127,

172,404.
íha, píjmení, poddaný, v. Jackov.

Rikonín, o. Tišnov, ves: 13, 36, 328.

[ím]: ímský král: Ferdinand 419, 421, 428,

Maximilián 408, 411, 414 (nejm.), 425.— ím-
ský císa: Ferdinand 390, 397, 410, 416, 418,

420, 422, 423, 426, Maximilián 425, 427 (nejm.),

428 (nejm.).

— Svaté ímské církve knz kardinál, v.

Brindisi.

Rímov, o. Tebí, ves: 100, 355.— Jan Cvoek z R.: 164.

Rípov, o. Tebí, ves: 374, 383.

Ríský klášter, v. íše 1.

Ríský rybník, v. íše 2.

1. íše Nová (Híše, Nová Híše, Nová íše.

íše), msteko, tvrz, klášter premonstrátský,

ženský, o. Tel: 26, 28, 38, 134. 158 ,
l 92>, !98,

412.



íše Nová
499 Skali

— Knz Prokop, probošt Nové íše: 28.

— Chástav (Chástov), pustý dvr u N. .:
193-— Slakv dvr u N. .: 193.

— Pahorek, les: 193.— Se, les, majetek kláštera v N. .: 28
(u Osetkovic nebo u Osoudova).

2. íše Stará (Stará Híše), o. Tel, ves: 10, 23,

223, 281. 340, 341.— Híský, íský rybník: 223, 281.

R i š i c e, v. ešíce.
íše [stará nmecká] : 420.

S.

Sabina, pevora, v. Brno (klášter augustiniánek,

herburský) •

Sádek, hrad u Kojetic, o. Tebí, hrad, zámek:

22, 45. i37, 355-— Jan, ouedník sádecký Bohunky z Pernštej-

na a na S.: 345.
— Bohunka z Pernštajna na S.: 310, 342-346
(píbuzní a služebníci v. Pernštejn, Bohunka
z P.).

Sadkov, zaniklý u Bošovic, o. Klobouky, pustá

ves: 14.

Sadovský, píjmení: Bohuslav S.
t

Petr S., v.

Sloupno.
1. Sady Nové (Xeufštich, Neuwštich, New-

štich), o. Velká Bíteš, ves: 20, 41, 416, 417.

2. Sady Nové (Nová Ves), o. Slavonice: 80.

— Anna Koenská z N. V., tetka Anny erno-
horské z Boskovic, syn Jan Koenský z Tere-
šova: 422, 424. — 1. Jan Hází z N. Vsi: 271,

286, 307, 387. — 2. Jan Hasl z N. V, z X. V.
a na Slavtín, ujec Anny ernohorské z Bos-
kovic:' 359, 424. — Václav Hází z N. V., manž.
Kateina z Arklebic: 8. — 1. Volf, Volfgang
Hází z N. V, manž. Alžbta z Kozího: 97,
ni, 216. — 2. Volf, Volfkang Hází z N. V,
z N. V. na Slavtín, manž. Kateina z Lichtn-
burka: 161, 164, 167, 178, 210, 213, 230. (Roz-
lišení obou Volf není zcela jisté.)— Jan Krokvicar z N. V.: 317. — Mikuláš
z X. V., M. Krokvicar z X. V., z X. V. a

z Pieseného, syn Volf, Volfgang: 81, 104, 135,

143. — í
r

o//, Volfgang z X. V., Volfgang
Krokvicar, V. Krokvicar z X. V., Krokvicar
z X. V. a na Píseném, otec Mikuláš: 81, 135.

143. 213, 271, 286, 307, 387. — Zygmund z X.

V., Sigmund, Zich Krokvicar z X.V.zX.V.a
na Lubnici: 43 (pravdpodobn), 103, 104, 108.

Salavice, o. Jihlava, ves: 231, 347, 413.
1. Sázava, v echách, o. Uhlíské Janovice,

klášter sv. Prokopa, sázavský: 171, 219.
— Ludvík Zajíma z Kunstátu a na kláštee
sv. Prokopa: 171, 219.

2. Sázava, neurena, asi v echách, o. Pibyslav:
Jan z S.: 64.

3. Sázava, neurena (= Sázava 2.?): Jindich
z S., matka Anna z Zástizl, [její bratr Hynek
Lechvický z Zástizl], její manžel v dob vkladu
Hanuš Pozor z Nyklštatu: 358. — Vilím z S.,

matka Anna z Zástizl: 358. Otec nejmenován,
asi ze Sázavy.

Sazomín (Sazemín), o. Zdar, ves: 81.
Se, les, v. Osetkovice, Osoudov, íše 1.

Sedláek (August): 4, 5.

Sedlák, rybník, v. Jaromice nad Rokytnou.
1. Sedlec, o. Námš nad Oslavou, ves: 374 375

377-
2. Sedlec, v echách, o. Kutná Hora. cisterciácký

klášter Matky Boží: 352, t,^t,.

— Opat Antonín: 352, 353.
Sedlišt. zaniklé u Radkovic. o. Daice, pustá

ve-: 1 01, 226, 307.
Sedlo Staré, neureno: Urban z S. S., U. Nekl

z S. S., U. z S. S. a na Lochenperku, manž.
Dorota z ervené Vod v: 11, 10. 37 47 61 7?
elnanec, v. Lhanice.

Semenná: hod Narození Matky Boží, kterejž
íkají S.: 3.

S e m t i c e, v. Sentice.

Senetáov (Senechtáov, Senektáov), o. Blan-
sko, ves: 9, 10, y, 51, 273, 277.

Senice na Hané (Senice), o. Litovel: Jan Babka
z S., [syn Jindich]: 20. 21. — Jindich Babka
/- S., z S. a z Ostupic (= z Ostopovic), [otec

Jan]: 36, 100. — Margreta z Senice, manž.
Adama ze z Býšovce: 20.

S e n s t r a z, v. Schonstrass.
Sentice (Semtice), o. Tišnov, ves: 99, 115, 163,

169, 208, 209. 271, 306, 387.
Sezemice (Sezenice), zaniklá ves v echách,

u Zrue nad Sázavou, o. Dolní Královice:
Apolona z S.. manž. Zdeka Sobka z Kornic:
376. — Jaroslav z S., ujec Jaroslava Racka
z Mrdic a na Uhericích: 305. ^22.

Sho, v. Zho 1.

S c h e 1 1 n b e r g, v. Selmberk.
Schirnding (Šerntyng, Šerting). v Bavorsku, vlád-

ní okres Horní a Stední Franky, kraj Wun-
siedel: Baleár, Baltazar Šerntyngar, Šerntynger,
z Šerntyngu, z Šertingu: 426.

[Schirndinger] (podle Schirndingu), píjmení:
Baleár. Baltazar Šerntyngar, Šcrtynger, v.

SchirndiiiLr.

Schonstrass (Senstraz, Šenstraz, Šenstraž), za-

niklá ves u Karolína, o. Zdánice, ves, pustá ves:

49, 340, 385 (místo „Šenstraz" ti ..Šenstraž").

— Senstras Malý, rybník: 340.— Velký Senstras, rybník: 316.

Schrattental (Šrotntál), v Dolních Rakousích,

soudní okres Retz, klášter šrotntálský, augusti-

niánský, probošt schrattentálský, proboštové

kláštera schrattentálského: 289.

Siczenhof (Sycznhof), zaniklý dvr, u Radotic,

o. Jemnice, dvr: 54.

Silvky (Sulejovice, Sulovice), o. Ivanice, ves:

68,266.— Rybníky: Hluboký, Ploužek (Plouzek? ),

Žabinec: 266.

— Beneš z S. : 70. — Linhart z S. : 70. —
Martin Sulejovský; 68.

Sirotek, píjmení: Jan S., v. Lichtenburk.

Sirotí mlýn, v. Kdousov.
Skála, píjmení: Jakub S., v. Rozsíka 2.

1. Skalice, o. Moravský Krumlov, ves: 235, 323.
— Kateina z S., z S. a z Krhova, [otec Jan ze

S. a z Krhova], matka Elška z Zerotína, man-
žel 1. Ctibor z Kozího, 2. Filip z Víková na
Prusinovicích : 8, 43.
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Skalice Stíbrná echách, o.

K
ich: 429.

Skalická Hšnov, o, 71.

O ého Víru], manž.
*

Skály,
143.

Sklená, i íjmení: Ja .
v. 1 labí.

Sklené •

ves 39°,

. . Stekhce.

Skorotice ves; 27, 1 i- 83-

Skrlx-ii. »uc: /'n;n,7> (Frank?) z S

3 a \ Dobelicích, matka

\,',, tic: [i, 84. — 1. Jan z S., z S. a

tka Vnna z Radostic, man/..

dkova: 1 1, 84, 1 t8. 2. /a

S ,
.- Dolopl; g Jan [.?).

indich z S. a Doloplaz, matka Anna

dostic: 11.

ch o v, v. Skrýchov.

Skrli(>\ (Skyhrov), zamkly mezi Vícovem
1
O

imí, o. Plumlov, pustá ves: 62.

Skrýchov (Skrejchov), o. Tel, ves: 333.

Skryje, rišnov, ves 35, 36.

Skechov, zamkly n Tebelovic, o. Jemnice, pus-

: echov, pustý dvr Skechovský:
17N. 231. (= Skfichovice? V. tyto.)

S k i d 1 o v i c e. Skídlochovice, v. Ki
dlóvice 1.

Skichovice (Sskichovice), neureny, o. asi

femi ;nad Mor. Budjovice, pustá ves

:

- hov? V. tento.)

n, v. Skivín.
Skináov (Sskináov), o Velká Bíteš, ves:

218, 359.
Jan . S. 17.

Skípov (Sskípov), zanikly u Bošovic, o. Klo-

. pustá ves: 14. 205.

Skivín (Skí), v (''echách, o. Pimda: Mst)
z S 23. V. také Benešov Horní, Kvasíce.

hr<> v, v. Skrhov.
Sládková, píjmení: 5"., v službách Bohunky

z Pernštejna, v. Pernštejn. Bohunka z P.

Šlak. píjmení: Vavinec S., v. Zeletava.

Slakuv dvr, v. íše 1.

1. Slatina, O. Hrotovice, ves, tvrz: t,J, loi), 235.

V. také Slatina 3.

Poddaní: Kištofor, Prokop, Vank: 37.
- Frydrych Jankovský z Vlašim na S.: 429.
- Hynek Jankovský z Vlašim a na S.: 235.
- Jindich z Vlašim a z S., J. Jankovský
z Vlašim a z S., manž. Mandalena z ían:
57, 96. - Zdenk Jankovský z Vlašim a v S.:

430-
.

2. Slatina Horní \ Slatina 1. o. Daice. ves, tvrz:

33, 70. 302.

Eva z Jemnický a na S.: 307. — Jan z S..

/. Mléko z S.. strýc Mikuláš z Zahrádek: 16

(pravdpodobn). 33. — Zygmund Oslavický

/. Jemnický na S.: 27S.

3. Slatina, neureno, zda 1. nebo 2., ves: 39.

Slavtiee. o. Hrot .více. ves: 7. 61, 112.

Slavtín, o. Slai nice, ves, tvrz: 47, 210. 424.

I . o

Jan Há z Nové Vsi a na S.: 350. Volf

Há l Nové Vsi na S. 17N. 213, 230
Slavíce, 1 Hebic, ví [00, 355.

Slavíky, o Hrebí, ve 374, ,]j^,, .^t, 384.

1. Slavikovice, o. Jemnice, ves, tví 13

Mikuláš Klousal na S., M K Rynára n

S. 233, 287. ' áclav z Rynárce a [6

W ichal Závise z S. na Krakovci 337.

Václav Závise z S. na Doubravici: 337.

2. Slavikovice (Slavikovice pod Rúsínovem,
Slavkovice), o. Slavkov, ves: 21, 87, 127. 196,

39°-
>ta, pozstalá po Václavovi z S., otci

svém, man/. Jiíka Hložka [96 (asi z tchto).

Václav z Š. ( asi Václav z Pivína), dcera

I >oi 1 ta 196.

3. Slavikovice, neureny, ves: |o.\

Linhart
, dví >ák Z S. : 402.

Slavkov u Bma: msto, hrad, zámek: 78, jn. 89,

211. 2^J, 279, 280, 3IO, 312, 335.

lan /. Kounic na S., z S., /. Šiška z ECounic,

Kúnic, na S., brati Oldich 1., Petr, VáclaA

211, jjj, -2^. 241, 243, 247, 255, 265, 271, 280,

281, 285, 297, 308, 310, 31 1. 316, :-,-. 323, ij-^.

328, 329, 333, 336 338, 347, 35°, 355, 358, ,v><».

363. .V '7. 372, 373, .v". 383, 387, .^<>. 393, 395,

397 399, |oj. (.18. 1. Oldich /. Koum ,1 na

S., / S.. brati Jan. Petr, Václav: 211. -

Voldich / Kounic na S.. z S., [syn Petra]:

428. — Petr z Kounic a na S., z S., brati Jan.

Oldich 1., Václav, [syn Voldich]: 211, 27(1

281,
k
^22. - Václav z Kounic a na S., /. S..

brati Jan. Oldich 1 ., Petr: 211, 247, 280, 310,

335, 337-
.

S lavkovi c e, v. Slavikovice 2.

Slavonice: 7, 385.

S 1 e s i a. Slez, v. Slezsko.

Slez Dolní. v. Slezsko Dolní.

Slezsko (Slesia, Slez): kníže slezské, Slesie dux,

vývoda slezský, v. Ferdinand 1.. Jií král (Ge-

orgius, Slesie dux), Ludvík. Matyáš, Maximi-
lián. Vladislav (Wladislaus, Slesie dux). —
Joachyni, Jindich, Hanuš, Jií, knížata min-

sterberská (minstrberská) v Slezi, olešnická,

hrabie kladská a páni z Kunstátu a z Podbrad,
hrabata kladeká, páni z Kunstátu a z Pode
brad: 298, 299, 319, 320. — Karel, kníže min-

strberské v Slezi, olešnické etc, hrabie kladský

etc.. nejvyšší hejtman Dolní Slezi etc: 219. —
Nejvyšší mistr zákona sv. Jana po Slezi Jan

z Vartmberka, v. Vartenberk.

Slezsko Dolní (Dolní Slez): Karel [atd. |. nej-

vyšší hejtman Dolní Slezi etc: 219.

Sloupno (Slúpno, Slupno?, omylem originálu

Lubno. |S|lúpno), v Cechách, o. Nový Bydžov:

Alena z S., otec 1. Milota Herink z S.: 334. —
Anna z S., otec i. Milota Herink z S.: 334. —
/. Bohuše Herink, Jíervnk z S.. manž. Johan-

ka ze Zdenína, dti Bohuše 2., Kateina 2.,

Marta: 107. 205, jnn. 237. — 2. Bohuše, otec

Bohuše 1.: 237. - 1. Jan Herink z S., bratr

Ondej 1. [a Milota I.]: 6. — 2. Jan z S., otec

2. Milota Herink z S.: 334- — '• Ji™k z s -

J.
Herink z S., J. Herink, Herynk z S. (v orig.

z Lubna), na Kobylnících, v Kobylnících,

manž. Barbor? z echtína: 46, 81, 127, [81,
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222. — i. Kateina z S., manž. Jindicha z Ho
feic: 47. — 2. Kateina, otec Bohuše 1.: 237.— Marta, otec Bohuše 1.: 237. — r. M
Herink z S., [manž. Dorota z Miroslav, syn

Ondej 2.]: (1 — 2. Milota Herink, Herynk
z S., z [SJlúpna na Bohušicích, z S. na I

tovicích, otec Ondej 2., [matka Margreta
z Rynhárce?]. dti Alena, Anna, Jan 2.: 206,

222, 2S7 (z [SJlúpna). 334. — 1. Ondej He-
rink z S., bratr Jan 1. [a Milota 1.], strýc l

»

deje 2.: 6, 81. — 2. Ondej Herink, Herynk
z S., z S. a na Podnitovicích, O. s S. na Pod-
nitovicích, [otec Milota 1.], matka Dorota
z Miroslav, strýc Ondej 1., manž. Margreta
/. Rynhárce. syn Milota 2.: 33, 69, 81, 127, 181,

222. — Bohuslav, Bohuš Sadovský z S., oued-
ník na Pernštajn, [bratr Petr]: 356, 409. 413.

424. — Petr Sadovský z S., [bratr Bohuslav]:

395-
S 1 ú p n o, v. Sloupno.

Služín, o. Plumlov, ves: 62.

Smilauer, Smillauer, píjmení: Jan S., Petr S.,

v. Jihlava (mšané).
Smilek, jm. muž., v. Smilková.

S m i 1 h a j m, klášter, v. Vizovice.

Smilková, [manž. Smilka (= Smila) z Moravské
Lodnice], t. j. Klára z Pohoílky: 10. V. také

Lodnice 1., Pohoílky 1.

Smilov, zaniklý u Lomnice, o. Tišnov, ves: 328.

Smíšk, píjmení: Jan S., poddaný, v. Yesce 3.

Smolin, o. Pohoelice, ves: 295, 296.

[Smrek, o. Bystice nad Pernšt., v. Valatka.]

Smrné Horní (Smrné), o. Tebí, ves: ^74.

Smr
„
k'„? Trebí

,
ves: 374, 375, 377.

Sobbichy, zaniklé u Klobouek, o. Buovice,
ves. pustá ves: 65, 135, 142.

— Louka Paseka: 142.

Sobek, píjmení: Apsolon S., Zdenk S., v. Kor-
nice.

1. Sobšice, neureny (= Sobšice 2. = Sóbo-
: Jan z S.: 178.

2. Sobšice, v. Soboice.
Sobin, v echách, o. Unhoš: Anna z S., manž.
Jeronýma Božického z Božic: 354.

Soboice (Sobšice, Sobušice), v echách, o.

Kouim: Václav z S., /*. Hadburg z S.. manž.
Kateina z Xáchoda: 28, 61. V. také Sob-
šice 1

.

Sobota, píjmení, poddaný: Jan S., v. Hrušky 2.

Sobotka, v. Subotica.

Sobušice. v. Soboice.
Sokolí, o. Tebí, ves: 374, 383.
Sokolnice (Sokolníky), o. Brno-venkov, ves: 62,

374, 375, 395-— Role, slovu Pracké, u Sokolník: 395.
Sokolnický: Hynek, Jan, Jindich, v. Bítov 1.

Sokolníky, v. Sokolnice.

Sovinec (Sowinecz), o. Rýmaov: páni z S. (rod

panský starodávní 1:3. — Alexandriím.

xandryna z S., manž. Jaroslava Racka z \

na Uhicích: 272. — Barbora z S., kláštera

Králové [na Starém Brn] abatyše: 257. —
Heralt Povský z S., [otec Jan]: 153. 161. 164,

167, 170, 187. — Jan z S., de Sowinecz. J.

Povský, J. Povský z S., nejvyšší sudí ctidy

olomúcské, nejvyšší sudí markr. mor., sudí.

[synové Heralt, Vok] : 3, 31, 36, 43, 53, 60, 83,
85,90,91, 101. 102. 10X, 1,,.,. 1

14, '1 i-,*. ::. 1,119'
125. í26(n.). — Jindich z S. (Henri
winecz, Hemerichus Putha de Sowinecz): 5,25,
50, 31. — Jiík Povský z S., manž. Macluia
z Lomnice: 35. -2. — Kateina v. S.: 135. —
Petr z S., z S. na Doubravici, ujec |ií z Vla-
šim na Ousov: 104. [68 177, [79, 181. 183.
Puta z S. (Putha de Sowinecz): 3, 13, — Vok
Povský z S., nejvyšší sudí markr. mor.
Jan]: 129, 144. 153, 157. 159-161, [64, i<-

170 177. [79.

[Sovolusky], zaniklé u Dobronic, o. Hro1
Sovolusk, mlýn: 92, 98.

Splov. ... Teš, ves: 231, 324, 433 (str. 231;.
Spešov (Spišov, Sspišovi. o. Blansko ves: 2;

37. -'07-

Spisar, Sspisar, Sspissar. píjmení: Matúš S.,

_

Martin, Mertl S., v. Jihlava (m
Spišov, v. Spi
Spytihnv (Spytinov), ves: 399.
Srnávka (Srnuovka, Srnvka), zaniklá u Lele-

ic, o. Brno- venkov, pustá ves: }6 17 167
179, 183.

Sselmberg, Sselnberg k. v. Šelmberk.
Sskídlovice, v. Kídlovice 1

.

Sskichovice, v. Skichovice.
S s k i n á o v, v. Skináov.
S s k í p o v, v. Skípov.
S s ]> i š o v, v. Spešov.

1 e k, v. Stálky.

Ssternberg, Ssternberk, v. Šternberk.
S t a i š t , v. Stajišt.

Stáj (Stáje), o. |ihlava. ves: 374 (s manem

,

z
.I

á
Í
e)

-
1~'- 388-

Stajišt (Staišt j. ., Stajiše a Stajšt j. i mn.
.) o. Teš. ves: 84, 85, 120. 158. 172, 173, 213,

Stajskal, rybník, v. Rosice.

Stálky (Kštalek [Kštálek?, orig. ve vsi Krz-
sstalku], Sstalek, Sstálek?), o. Vranov, ves: 54,

5^.414-
Stanice, zaniklé u Brtniky, o. Tebí, pustá

ves: 222,.— Le-y. kteíž slovu Staniští: 22$.

Staníek, píjmení: Jan S., v. Chlébské.

Stanuovka, rybník, v. Pavlice.

Stará hora (vinná, vinohradní). v. Kyjovice. Xá-
vice, Popice I., [Šenhof].

Starej, píjmení: Jan S., poddaný, v. Olešná 4.

Starosta, rybník, v. Pohoelice.
Starý, píjmení: Pavel S., v. Pernštejn, Bohunka

z Pernštejna.

S t a r y R o u smír o v, v. Rousmrov.
Starý rybník dambor>ký, v. Damboice.
Starý rybník, v. Strážov 1.

Staec /Staíci, o. Tebí, msteko: 55, 100. 333.— Staíští nebo Staicští (v orig. na Staí-
ských nebo Staicských), bud obyvatelé nebo
držitelé osady ( Valdštejnové z Brtnice?): 55.

Stech "V, v. Štchov.
Stejskal, rybník, v. Rosice.

Steklice 1 Sklíko), zaniklé nkde u Hrušek 1., o.

Beclav, j)ustá ves: 195.

Šternberk, v. Šternberk.

Stínava (Stíava), o. Plumlov: '<2.

S t i r i a. v. Št}Tsko.
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Stojecice, píslušenství hradu Cornštejna

Frejštejna, oeureny, pustá ves

Stojei m ; n), o. Slavonice, ves 1". 317.

JI7-

Marik lovk úroní na dvoru v S \6

Hrot
a), vdova po [anovi i

- Lidmila z S., man/. Petra Zerl

k: 413. — [Johannes de Stoge

lanek písai! i;>

é hhlav. 1, Zirovnice.

j
i í n, v. Stojeín.

e, \ Stošíkovice na Louce.

Stojsu -• iniklé u Zdekova, • 1. 1
eli

.

dvr, týž dvr, slov< ích: 26, _;. [93.

Zich, mlyi platu luka v S.: [93.

Sionaov, >. Jihlava, ves, msteko, tvrz: 6, 9,

Ji, 44, 71, -'"'•

-
. Kostelce a z S. (v orig. s Tona-

ora z S., manžel Jetich

pr , Prostboe: 6, 9, 44, 45- —
Barbora z S., dcera' Anna [a Dorota]: 6. -

Dorota \ Kostelce a /. S., man/.. Jana z Krašo-

vic, [matka Barbora
1 9.

Stoš, píjmení: Jiík S., v. Kounice 1.

Stošíkovice na Louce (Stojíkovice, Stožíkovice,

,kv. Teskvice na Louce, Testice na Louce,

o. Znojmo, ves: 141, 227, 358, 388, 404, 434

(str. 388, . t;>.

\ si reskvic, kteráž u Purkholce [les] leží:

227.

Strachnov, neuren (= Strachoovice, o. M?):
Jan Janaur [Janauer] z S.: 348.

Stracho, píjmení, poddaný, v. Troubsko.

Strachotice 1 Raiusenpruck, Rausnpruck, Rausn

pruk, Rausnpurk, Rauznpruk, Raysnpruck,

Raysnpruk), o. Znojmo, msteko: 168, 169.

[87, 266, j<)J. 298, 302, 330-

Straka, píjmení: Martin S., v. Jemnice 1.

Straka, rybník, v. Kostelec.

Strakonice, v (''echách: pán Strakonicky, nejvyšší

mistr strakonický, dm strakonický zákona sv.

Jana Iherozolimitánského, zákon strakonický

(= Johanité), panství strakonické: 159. 167,

320, 321.— Jan z Rožnberka a na S., mistr pevorství

eského zákona sv. Jana Iherozolimitánského:

[67. — Jošt [z Rožmberka], biskup vratislav-

ský a nejvyšší mistr zákona strakonického

v "království eském i v jiných zemích k tomu
zákonu strakonickému náležících: 320. — Jan

starší z Vartmberka a na S., nejvyšší mistr

pevorství eského zákona sv. Jana Jerozolimi-

tánského, [totéž a:] nejvyšší mistr zákona

rytieujícého, sv. Jana, ktitele božího, posvát-

ného domu špitále Jerozolymitánského po
echách, po Morav, po Slezi, po Polsku, po

Rakousích, Štyrsku i po Karnyoli, Jan Strako-

nický, mistr nejvyšší toho zákona: 320, 321. —
Jan z Lomnice, pevor domu strakonického

zákona sv. Jana Iherozolimitánského: 167.

Strakonicky, v. Strakonice (Jan st. z Vartm-
berka), Vartenberk.

Stránce, j. . (Stránce, mn. .), v echách, o.

Most: Jan st. Stráneky z S.: 377, 388.

Stránov, v Cechách, o. Mladá Boleslav Bohunek
Škorn z S., hejtman na Kromíži: 251.

Strá (Stran, nin. .?l, les. \ íkov.
1. stráž: rybník, slov Pod Stra 1, v. Moravec.

2, |strá/. pod Ralskem], v Cechách o. Mimo, \

Va/rtenberk.

Strážek, o Bystice nad Pernšt., hrad pustý,

msteko 390, [0$.

Strážná hora, v. Dražvky.
Strážnice: Bartolomj z Žerotína a na S., [otec

Jan [., matka Alena z Ludanic]: 251.

Bernori [z Žerotína a na S. I. otec Jan 2., matka

Johanka [z Lipého] : 344, 3 [6. 1. Jan st.

z Žerotína a na S., [manž. Alena /. Ludanic,

synové Bartolomj, Jan 2., Karel]: [95, 218.

— 2. Jan z Žerotína a na S., nejvyšší komorník

markr. mor., [otec Jan 1., matka Alena z Luda
nic], man/. |i. Johanka z Pernštajna], 2. Jo-

hanka /. Lipého, vnuka (\ orig. dcera i Bohunky
/ Pernštajna a na Sádku (proto se na str. 342
zve synem Bohunky /. Pernštajna a na Sádku),

syn Bernart: 222. 225, j^j, 241, 251. j$$,

265, 271, 276, 277, 281, 285, 293, 296, 308, 309,

310 (nejm.), 311, 315-316, 317 (nejm.), 323,

323 (nejm.), 324, 327 (nejm.), 328, 329, .].]J,

335\MS . 342, 344. 34Ó, 347, 35°, 35-' (nejm.),

354, 360, 363. Johanka z Krava a z S.,

[sestra Kuka]: 10. — Karel z Žerotína a na

S., [otec Jan 1., matka Alena z Ludanic] : 251.

Kuka /. Krava a z S., tetka Anny z \ ald

štajna a na Zidloohovicích, [sestra Johanka]:

'3- 62, '13.

1. Strážov, zaniklý u Horní Slatiny, o. Daice,
[ves], pustá ves: 105, 114, 119, 302.

— Starý rybník: 114.

— Beneš /. S.: 105, 1 14.

2. Strážov, zaniklý u Staré íše, o. Tel (u Brt-

nice, o. Jihlava?), ves: 7.

Strhae (Štruhaky), o. Tišnov, ves: 206.

Struha k y, v. nepochybn Struhae.

1. Stelíce, zaniklé u Trstenice, o. Mor. Krum
lov, pustá véska, pustá ves (dnes tam dvr
Karolín) : SS, 402.

2. Stelíce, o. Znojmo, ves: 354.

3. [Stelíce, v bývalém Pruském Slezsku, blíže ne-

ureny]: G. (= Georgius nebo Georg) Mel,

Mell, [Mehl, ze S., rada království eského a

místokanclé]: 398, 420, 428. (Nezjištno

však, byl-li v tchto letech již místokancléem.)

Stemchoví (Temchová), o. Tišnov, ves: 328.

Sten, zaniklá u Jestebí, o. Jihlava, ves: 61, 72.

— Dvr rného Ondeje: J2. — Dvr Kampr-
lovský: 61.

1. Stítež, o. Bystice nad Pernšt, ves: 22, 34

(spíše než Stítež 2.) : 144.— Jan z S.: 85. — Vávra z S., 144.

2. Stítež, o. Tebí, ves: 34 (nebo Stítež 1.?),

374, 375, 383, 384-

Stížov, o. Tebí, ves: 374, 375, 383, 384.

Studená, o. Tel, msteko, tvrz: 384.

— Bohuslav Studenský z S., bratr Jan: 333,

384, 385. — Jan Studenský z S., bratr Bohu-

slav': 333, 384, 385.

Studenec, o. Námš nad Oslavou, ves: 374, 375,

2>77- _ ,, , ..

Studénka (v orig. jen 3. pad: Studenkovi), pí-

jmení: Vank S.: 322.
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Studenskv: Bohuslav, Jan, v. Studená.
Studn istá, neurena: Alena z . S., synové

Hynek, Jan, Petr, Trystram, Dubanšti
z Baic: 370, 371. — Jan Dúpovec z . S.: 108.

— Jindich Doupovec z . S.: 168.

1. Studnice, ran. .. o. Velké Meziíí, ves, tvrz:

7. 10, 46, 70.— Arnošt z Jemnický a z S., manž. Barbora
z Evan: 70. — Jan Bysticský, Bysticský
z S.: 91, 93. — Jiíek z S. (= Jiík z Jemnic-
ký): 19.

2. Studnice Vysoké (Studnice), o. Jihlava, ves:

374, 383, 392.
Stumperg, vinice, v. Bojanovice 4.

Stupán o v, v. Tupanov.
Stupešice, o. Hrotovice, ves: 187.

Stvolová, o. Kunštát, rybník Stvolovský : 183,206.

Stvoehráz (= z Tvoehráz) , v. Tvoi-
li ráz.

Subotica, Szabadka (Sobotka), v Maarsku:
100.

Suchá, o. Jihlava, ves: 45, 71, 216.

Suchá louka, v. Bezka.
Suchohrdly, o. Mor. Krumlov, ves: 72, 378.

Suchý ert (tak ti místo ert), pezdívka: Jan
S. C, v. Kunštát.

S u 1 e j o v i c e, v. Silvky.
Sulejovský: Martin, v. Silvky.
Sulíkov, o. Kunštát, ves: 6.

S u 1 o v i c e, v. Silvky.
S u r o v i c e, v. Syrovice.

Svarenov (Svaanov, Svainov, Vozhanov, Voz-
rannov), o. Velké Meziíí, ves, pustá ves: 47.

374 (v pozn. ') místo „Svaanov" ti „Svare-

nov") ,^377. 383.

Svatoboice, o. Kyjov, ves: 140, 156, 168.

1. Svatoslav (Svatoslav u Luk), o. Jihlava, ves,

pustá ves: 374. 3^3. 39-^

2. Svatoslav (Svatoslavy), o. Tišnov, ves: 209,

272, 307, 387-—
- Martin Hron z S. (asi z této): 95.

3. Svatoslav, o. Tebí, ves: 374, 375, 383, 384.

Svatoslavy, v. Svatoslav 2.

S v a t v Jií [Svátý Jur], v. Jií Svatý.

Svéslav (Svojislav). dvr u Jestebí, o. Blansko:

Albrecht Dubanský ze Zdenína na S.: 421.

S v t i e o v (Svtov?), v. Vteov.
1. Svtlá u Chlumku, zaniklá, o. Velké Meziíí,
ves pustá ves: 374, 377, 388.

2. Svtlá u Pavlínova, zaniklá, o. Velké Meziíí.
ves. pustá ve>: 374, 377.

Svtlá hora (vinná), v. Boleradice.

Svtlov Nový (Svtlov, Nový Svtlov I, hrad

u Bojkovic, o. Bojkovice: Ctibor z Lantštajna

a z S.: 53. — Burjan Svtlovský z Vlnova na

Xovém S.: 337.
Svtlovský: Burjan, v. Svtlov Nový, Vlnov.
S v i c h o t í n, v. Sychotín.

Svinošice, o. Tišnov, ves: 98, 127, 313.

Sviny, o. Velké Meziíí, ves: 390.

[Svitava], eka (v orig. voda) : 367.

1. Svojanov, o. Litovel, ves: 6.

2. Svojanov, hrad v echách, o. Polika: Jan

z Boskovic na S., Jan Svojanovský z Boskovic

na Skalách: 115, 143, 154.

Svojanovský: Jan, v. Boskovice, Skály, Svoja-

nov 2.

S voj i si a v, dvr, v. Svéslav.
Svojkov, v echách, o. Bor u eské Lípy: 1. Jan

z S.: 14, 15. — 2. Jan Jiíkovský z S., [otec

Jiík]: 369. — Jiík v. S.. z S. a na Jiíkovicích,
[otec ( íldich], manž. Bohunka z Zahrádek,
[syn Jan 2.J : 196, 205, _>o8. - - Kateina /. S.:

318. — Margi manž. Hruozy Pinty
ze Rtišovic: 211. — Oldich z S., /. S. a na
Jiíkovicích, manž. Dorota z Poenic, [syn,

Jiík]: 97, 127, 101, 104, 107, 181.— Pán Jiíkovský. držitel Zatan; míní se
nkterý z pánu Jiíkovských ze Svojkova: 418,

434 (str. 418).
Svojkovice (Swoykowicze), o. Tel, ves pustá

(villa deserta) : 48, 119.

Svonovice, v. Zvonovice.
Svratecká (Malá Svratka), o. Nové Msto

108.

— Dvr Svratecká, pod Svratku [Radešín-
skou] : 52.

Svratek, v. Svratka 1.

S v r a t k a, v. Svratka 1

.

1. Svratka Radešínská (Svratek, Svratka), o.

Nové Msto, ves: 52.— Anna Šeborovská ze S. (asi této), bratr

Jan [ze S.]. manžel Jiík Šeborovský. švagr
Jan [z Šeborova. Šeborovský], njaký píbuzný
Ventuš: 106. — Dorota z S.: 52, 108. — Jan
[ze S.], sestra Anna: 106.

-•. S v r a t k a M a 1 á. v. Svratecká.

3. Svratka (Švarcava), eka: 294 (voda).

Svrkovský rybníek, v. Cvrovice a Hodíce.
S v r o v i c e. v. Cvrovice.
Sycznh o f, v. Siczenhof.

Sychotín (Svichotín), o. Kunštát, ves: 6.

Sýkora, píjmení, poddaný, v. Olešnika 1.

Syrovátka, píjmení: Jiík S., Václav S.. v. Lho-
ta 9- . . . , *.

1. Syrovice (Curovice, Surovice), o. Zidlochovi-

ce, ves: 21, 25, 87, 88.

2. Syrovice Nové (Syrovice), o. Mor. Budjo-
vice, ves: 131, 171. 180, 199, 317, 330.— Mikuláš z Víková na S., M. Prusinovský

z V. na S.: 214, 217. 228, 253, 260, 269, 270,

272, 290, 300. 317. 318.

Š.

Šabart, píjmení: Puta Š., v. Kudolec 2.

Šaczek, píjmení: Matj Š., v. Branišov.

Šafov, o. Vranov, msteko: 154, 159, 256, 364
(místo „Šachov" ti ..Šafov"), 393.

Š a h a 1 i n, v. íhalín.

Š a c h o v, v. Šafov.

Šajb, (hora vinná), v. Boleradice.

Šakvice (Šakovice), o. Hustopee, ves: 106, 195.

Š a m í k o v i c e, Šamíkovský dvr, v. Se-

míkovice.

Šandlar, píjmení: Martin Š., v. Znojmo (mš-
ané 1

.

Šano\ Senov), o. Jaroslavice, pustá ves:

189.

Šarovy (Šárov, Šarovrl, o. Napajedla: Elška

z Š. ve službách Bohunky z Pernštejna, se-tra

Johanka: 345. — Jakub z Š., z Š. a z Krumsí-
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na Krumpsina, hofrichté, hoírychté markr.

mói 7i. " 83<

98, ioi, 100 109, 1 ' '. "3. ' '5. '
"'•

1
38.

ch Bohunk)

M 1Male

novic na S $58
sašovure, Sas >vsky.

Sašovice el, ves, tví 28, 13,

_ Marl Jan Šasovský, Šašovský,

Sašovskj ''•. v. Mstenice, basovice

tov.

Šatíce, liklé u Vratnína, o. Jemnice, pusta

54-

šaten - tava) o. Znojmo, msteko: 154, [59,

98, 300, 302, 3 14,

$93-

-Pi každém sv. Václave mše ranná 168,

— Zdenk Mezický z Lomnice na Vranove,

pán - itavských:

chov, v. Štchov.
. á n, \ . Štpán.

§tp tnov.

Š e p á no\ 1 c e, v. Stepám
1

iko v, v. Štpkov.
Šetka, píjmení: Petr Š., v. Koví.

Ší t a ry, v. Štítary.

iero v, v. Seboro\

Šebkovice, 1. Mor. Budjovice, ves: 303.

Holeek, les: 303 (u Š.? I.

Šebrov (Šeborov), o Blansko, ve 36, 37, 138,

154. [67, 179, 3". 378.

1. Šeborov, v. Šebrov.

2. Šeborov (Šeberov, Vseborov), o. Velké Mezi

ií. ves: 377.— Anna Šeborovská ze Svratky, bratr Jan |ze

— ratky], manžel Jiík Šeborovský, švagr Jan

[z Š., Šeborovský]: 106. — Jan [z Š., Šeborov-

ský), švagr Anny: 106. — Jiík z Š., z V., Šebo-

rký, bratr Jan [z Š., Šeborovský], man/..

Anna Šeborovská ze Svratky: 47. 52, roó.

/ 'avinec z Š.: 156.

Šeborovská. Šeborovský: .))/;<;. v. Svratka 1..

v 2. — Jan fŠ.J, Jiík, v. Šeborov 2.

Šelmberk (Schellnberg, Sselmberg, Sselnbergk,

berk), hrad v ("echách, u Ble, o. Mladá

Vožice: Jan z Š., nejvyšší kanclé král. es.

(Johannes de Schellnberg. Sselmberg, Sseln-

bergk, cancellarius, supremus cancellarius reg-

ni B 5, 28, 48, 79. ti o, 207. 215. —Ja-
roslav z Š., 1. ml. z Š. a z Kosti, z Š. a z Kosti

na Rožnov: 193, 197, 209, 218, 258.

Š e 1 n b e r k, v. Šelmberk.
1. Šembera (Alois Vojtch) 3

2. Šembera, píjmení: Jan Š., v. Boskovice.

Šemelcar. píjmení : Jan Š., v. Jihlava (mšané).
Š e m i c e, v. Našimice.
Šemice. v. Šumice. 1

.

Šemíkovice (Šamíkovice) , o. Hrotovice, ves: 41.

105, 106, 121, 158, 159, 104. 358 > 359-— Šamíkovský dvr: 105, 106.

— Bernart z Š.: 18. — Jakub \z Š.], r>tec Ma-
túŠ: 104. — Jan z Bezdkova a z Š.: 1 43. —

Matúš z Š., synové Jakub, Ondra: 164. —
Ondra [z š.J. otec Matúš: 104. - Urbánek,
ml Šamíkovský dvr: 105,

Š e in n 1 c e, \ . šumíce i,

[Šenhof], (Šenbofy), zaniklé u Násedlovic, o.

Zdánice, pustá ves, (dnes tra Hrubj a Malj
Šenhof) 154. >s5. K33 (str. 154).

Stará hora (vininá, u Násedlovic 1.. díve
u Šenhofu) : 15 \.

Šenkenberk (Šenknberk, Šenknperk, Šimberk),
mezi Vracovicemi (o, Vranov) a oibraml te

lem i". Znojmo): pust) hrad, pustj zámek,
pustá ves: 156, 338, 393,

Š e n k v 1 c e, v. Cenkovice.
Šenkvický rybník, v. Cenkovice
Seno v, v. Sani n .

Sensiras Malý. rybník, v. Schónstrass.

Šenstras Velký, rybník, v. Schónstrass.

Š én s t r a z, v. Schónstrass.

Šerkovice, o. Tišno\ : Elška z Š., z Š. a z Zir-
tek: 47, 49-51.

Šerntyng, Šerting, v. Schirnding.

Šerntyngar, Šertynger (pudle Šerntyngu), pí-
. jmní: Baleár, Baltazar S., v. Schirnding.

Š e 1 r a py, v. Všetrap)

.

Šich, píjmení: Šimek, eený Š.: 59,

šilhavý, píjmení: Vašek Š., poddaný, v. Vrbi-

ce 1

.

š i m h e r k, v. Šenkenberk.
Šimon, poddaný, v. Damnice. — Š., opat, v. \'i-

lémov.

[Š i n k v i c ej, (Šenkvice), ves, v. Cenkovice.
— Šenkvický rybník, v. Cenkovice.

Šíp, vrch a les. v. Omice, Popvky 1.

Šiška, píjmení: Jan Š., v. Kounice 1.. Slavkov. —
Petr Š., v. Kounice 1.

Šitboice. o. Klobouky, ves: 88, 109.

Škorn, píjmení: Bohunek Š., v. Stránov. —
J un Š., v. Pn ise.

Škrha, píjmení: Jan .S'., v. Petrovice 6.

Skínka, háj, v. Kyjovice.

Šlechta, píjmení: Petr Š.: 288.

Šlojí, rybník, v. Vlasatice.

Šmelcar, Šmelcer, píjmení: Martin .?., kanov-

ník, v. Brno (chrám a kapitula u sv. Petra).

Šnéholc. hájek, v. Boleradice.

Š o n v a 1 d. v. Šumvald.
Šošvka, (Šošlka, Šušlka), o. Blansko: 136

(místo „v Šošulce" ti „v Šošlce"), 210, 349
(místo

(i
v Šušulce" ti „v Šušlce").

Špan, Španová, píjmení: Jindich Š., Regina Š.,

v. Brno (mšané).
Španlsko (Hišpaní, Hišpaný, Hyšpaní, Hyšpa-

ný, lípaní, Išpaný, Yšpaní, Yšpaný) : infant, v.

Ferdinand 1., Maximilián.
Špetle, píjmení: Jun Š., v. Prudíce. — Jeroným,

Jerolím Š., v. Prudíce. — Jindich Š., v. Per-

toltice, Prudice. — Jiík Š.. v. Prudíce.

Špigl, píjmení: Jan Š., poddaný, v. Olešná 4.

Špilberk (špilnberk, Špylnberk, Špimberk), hrad,

zámek, v. Brno-Špilberk.

Špilnberský rybník, v. Brno-Špilberk.

Spon, píjmení: Henrich Š., v. Brno (mšané),
Špan.

Š r o t n t á 1, v. Schrattental.

Štatmholc: rolí, slov v Š., v. Trboušany.

Š t a t n d o r f , v. Držkovice.
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Štefan (mistr Štefan), poddaný, v. Damnice.
Štefl. jih. muž. (nebo píjmení?), poddán

1 )amnice.

Štchov (Šechov), o. Kunštát, \t-

Štmchy. o. Tebí, ves, tvrz: 119.

Šternberk, v. Šternberk.

Štpán, poddaný, v. Odunec. — Jan, Šepánv
syn, poddaní, v. Popvky 1. — Š., poddaný,

v. Troubsko.
Štpánov (Šepánov), zaniklý mezi Vémyslicemi

a Tulešicemi, o. Mor. Krumlov: pustotina Š.,

u Miroslav ležící, pustina jménem Š.: 133, 134.

-- Anna: právo a nápad po ní na pustotin Š.:

m- ...
Štpánovice (Šepánov ice), o. Mor. Budjovice,

ves: 27, 55. 79, 86. 106, 115, 180, 2,]2.

— Šepánovský rybník: 72. 73.

Štpkov (Šepkov), o. Mor. Budjovice: Lukáš

Irák z Š. a na Š.: ji 4.

1. Šternberk (Ssternberk, Šternberk. Štermberk,

Šternberg), zámek: 411.
— Páni z Š. 1 rod panský starodávní): 3. —
1. Albrecht, Albrecht st. z Š. (Albertu.-. Álber-

tus senior de Ssternberk, Albertus de Sstern-

t>erk senior), A. z Š. st.. z Š. Holešovský, z >.

a z Lukova, z Š. na Holešov, A. Holešovský,
-ynové Jan 2. a Jan 3.: 3, 13, 21. 25, 31-33, 36,

43. 5o. 51, 53. 60, 04. 71. 77. 7<>. 83, 85, 101,

102, 106, 108, 113, 114; 1 10, 120. 125, 12'), 129,

3". 133- '34- 136. M4. 153. 157. 160, 161,188.—
2. Albrecht ml. z Š., [dcera Lidmila]: 43. —
1. Jan z Š., Jan Berka z Dube a na Š., Jan
z Dube na Š.: 5. 53, Go, 64, 71. -~, 85, IOI. —
2. Jan z Š., J. .st. z Š., z Š. a na Kvasících, sudí,

nejvyšší sudí markr. mor., otec Albrecht 1.:

170 (asi tento), 171, 177 (asi tento), 187, 188

[93, '97. J03, 207-209, 218, 221. 222, 22^.

2,1,2. 234, 241, 242, 247, 251. 284. — 3. Jan
z Š., Jan ml. z Š.. z Š. na Holešov, otec Al-

brecht 1.. [syn Jindich]: 170 (spíše Jan 2.), 177.

(spíše Jan 2.1. 188. 218. 221. 271, 2jS. 293

5, 310. — Jindich z Š., z Š. na Holi

ec Jan 3.]: 408, 410. 414. 418, 421. 425.

428. — Kateina z Š., manžel Jiík Mrakeš
z Noskova: 350, 400, 401. Ladslav Berka
z Dube a z Lipého na Š., [syn Václav]

:

— Lidmila z S., manž. Jana st. z Ludanic a

na Jemnici, |otec Albrecht 2.]: 157.

—

Václav Berka z Dub na Š., z Dub a z Lipého
na Š., z Dub, z Lipého a na Š., nejvyšší sudí

markr. mor., [otec Ladslav]: 329. 331.'. },}j.

338 347. 353. 35*, 360, :^},. 3' >7- 17 '. 373.

17". 3*3. 386, 389, 393, 397, 398, 402, 408. 411,

412. — 'Zdenk ze Š.: 55.

2. Šternberk eský. o. Vlašim: Laclav z Š. na

Bechyni, nejvyšší kanclé král. es. (Laczlaus

de Sstern[berg] in Bechyna. supremus regni

1! hemie cancellarius) : 342.

Štiavnica Banská (Stiavnica), na Slovensku:

Šimon Uder z Š.: 372.
Štítary (Šítary). o. Vranov, msteko: 94, 170.

256, 3°4, 393-— Štitarský dvr: 393.— Žebrák, rybník: 170.

Štítenský (podle Štítného v echách, o. Poátky)

:

Jan, v. Kostníky.

Štos, píjmení: Hynek Š., v. Kounice 1.

Štraml>erk. ... Nový Jiín: Bedich z Zei

s. 277. 278, 285,
Strosperk, hi um i , ininá l, v. Žid
Štumperk, hora \ mna.
Štyh ias| štych), píjmení: mlýn Štyh

Urbane.
Štýrsko (Stii ia) év da (dux), v. Albrecht.

Dytrich, hrabie z Hardeku, z Klacka a
v Mochlandu, nejvyšší ddiný šenk v Rakou-
sích a truksas \ Štyrsku etc, na Letovicích:
420. Nejvyšší mistr zákona sv. |ana po
Štyrsku Jan z Vartmberka, v. Vartenberk.

Such, píjmení: Mariin .š'., v. Drahonín.
S n 111 be r k, v. Šumperk.
1. Šumice (Šemice, Semnice, Všemnice, j. i mn.

o. Pohoelice: ves: 22j,-22j.— Jakub Preygl (Preygel?), poddaný: 226.
2. Šumice Vinin (Šumíce), o. Slavkov, ves; 14,

49, 415.— Bušek z Meli a z Š.: 14.

Šumperk, (Šumberk): Pemek z Žerotína na Š. :

Sumvald (Šonvald), o. Uniov: Margreta z Š.

i: 91. — Oldich Mládenec z Miliína
a na Š., [otec Pibík, matka Lidmila z Mili-
ína]: 119. — Pibík Mládenec z Milicím
S.. [manž. Lidmila z Miliína, synové OL
Vilén c z Miliína a
na Š., [otec Pibík, matka Lidmila z Miliína]:
218, 223, 241.

Š u s u 1 k a, v. Šošuvka.
Šváb, píjmení: Jiík Š., v. Lai

Švábenice, o. Vyškov, ves:-6.

— Alena z Š., A, Konická z Š., otec Zdenk
Konický z Š., manžel Zykmund Helt z Ke-
mentu: 352. — Aleš Laškovský, Laškovský
z š.: 194, 195. — Zdenk z Š., z Š. na Konici,
Konický z Š.. Konický z Š. na Konici. Konický
z Š. na Moštnici, dcera Alena: 193, 197, 209,

225, 21,2. 24I, 243, 255. 260, 271. 284, 285, 289,

_ 3 I()
. 3", iS^-

Švábov, o. Teš. ves: 231, 324.
Švajnic (Švajnyc

.
píjmení: Balt Balta-

zar) Š., v. Fulnek. Pil»ramsdorf.
Švamberk, hrad v echách (jinak Kra--

o. Bezdružice: Margreta z Š., [manž. eka
Kuny z Kunstátu]: 30.

Š \- a r c a v a, eka. v. Svratka 3.

Švehla. píjmení: /Mikuláš/ S'., v. Kunžak,
mice 13.

T.

Tábor, rybník, v. ebín.
Táj. omylem originálu místo Stáj (z Taje místo

z Stáje): 374.
T a j n. v. Týn.
Tajné c, v. Týnec.

Talafous, Talafus. píjmení: v. Plavec, Pesl
íany 2. — T.: 98, 99. — Bohuše 7\, v.

íany 2. — Jiík J\. v. Plavec. — Markvart

j\, v. íany 2.

Talmberk (Tolemberk, Tolmberk), v echách, o.

Uhlíské Janovice: Anna z T., manž. Václava

Hodického z Hodic: 311.
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Tamfeld 1 ramfald), Dammfelde, v bývalém

Pruském Horním Slezsku, vládní okres a kraj

• \ !ta •
l lodic 173.

_ ;\ i. synové Hynek a Jindich,

140.

I. nul-., lín muž.: Tamiš Mathl, poddaný, \ Lid

mi
Tas.

:
knz Tas, biskup olomoucký, v

\ ice, ( 'l'
•

Tasov, \ ií, msteko: 7. 19,20,21,

I'.: Malá Strana: 10. ji. Horni Stra

na
— Kostel -v. Petra ;i kostel sv. Václava: 220,

244. 356.
Kostelík pustý, kostel pustí 356, |O0

— Dm v T: 10. I hun nárožní a dm
mek), na nmž sedíAíaf; Rybá (rybái I

— Potok Jesinka [Jasenka, Jasinka] 58.

— Poddaní: Šimek Jelito, Michal Masa
(masa?), Matj Rybá (rybá?), Petr Valda,

'/Ji. nebo Zižf, (v orig. Ziz): 58.

— Blecha, mlyná pod Tasovems -'44.

Tasovice, o. Kunštát, ves: 154, 155, 17,}.

Tata, \ Maarsku, v žup komárenské: [33.

Tavíkovice. o. Hrotovice, ves, tvrz: 92, '17. 98,

338, 339. 360, 36l «

- Anna z I'., Otec Ludvik, matka Lidmila

z ían, manžel Oldich z Náchoda, syn Jind-

ich Beznickj z Náchoda, vnuk Frydrych
z Náchoda: ^7, 02, -'43. — Barbora z T.,

pevoryše kláštera dalešického, otec Ludvík,

matka Lidmila z ían: 57. 2^2, 253. -- Jan

z L, z T. na Polici, J. Tavíkovský z T. na

Polici, hejtman hradu znojemského, hejtman

Její králové Milosti [Marie, manželky krále

Ferdinanda], manž. Kateina z Puochomu:
195, 210, 222, 225-227, 232, 241, ->55, 310, 337-

339. 35^- — Jindich z T., Tavíkovský, otec

Ludvík, matka Lidmila z ían: 57, 92, 97. 98.

— Kateina z T., 1 'tec Ludvík, matka Lidmila
z ían: 98. Ludvík z T., manž. Lidmila

z ían, dti Anna, Barbora, Jindich, Kate-
ina. Margreta: 18, 57. — Margreta z T., otec

Ludvík, matka Lidmila z ían: 57, 97. — 1.

Václav z T., otec Vank: 50. — 2. Václav
z T. na T., Tavíkovský z T., manž. Anna
z Vrchoviš: 360, 361, 369, 387. — Vank z T.,

syn Václav 1.. 50. — Jan Zajíma z Kunstátu
na T., z Kunstátu a z Jevišovic na T., nejvyšší

sudí markr. mor.: 219, 222, 2,^2, 241, 243, 249,
255. 265, JO0-272. 274. 2JJ, 27S, 28l, 285,

290, 293, 296, 298, 300, 308, 309, 311, 313-316,

319- 323, 328, 329, 332, 34O, 395.
Tavíkovský: Jan, v. Police, Tavíkovice. —Jind-

ich, Václav, v. Tavíkovice.

T e i c e, v. Tetice.
Tetický rybník, v. Tetice.
Teige (Josef,): 107 (místo ,.u J. Teige" ti „u J.

Teiga"), 1 10, 432 (str. 96).
Tejnec, v. Týnec.
Tel (Tele) : 7, 215, 4 jo.

— Oltá sv. Václava: 215.— Zachariáš (Zacharyáš) z Hradce na T., nej-

vyšší komorník markr. mor., bratr Joachym
z Hradce a na Hradci, nejvyšší kanclé král.

37°. 383. 384. 386, 389. 393. 396, 397
(nejm. 1. 101, |oj. |oS,

1 1 1 \\ \,
po (nejm.),

liS. (-'- 1-5 1-7-

Teléice 1 rerice), zaniklé u Vracovic, o. Vra
nov. [ves], pustá ves: 54, 154. 151), 256, 364,

393-
íleckov SarvTelekov Starý (Telekov), o. Velké Meziíí,
ves 244, .172.

Telnice 1 roelnice), o. Brno-venkov, ves: 170,

^
181. 371, 30,.

Teplaný, zaniklé everozápadn od Vranovic, o.

Židli chovice, pustá ves: 266, 433 (str. 266).

T e r 1 c e. v. Telice.

TereŠOV, v (echách, o. Zbiroh: Jan Koenský
z '1'., matka Anna Koenská / Nové Vsi: 423.

res k v i C c, T e s kv i c e na I. o u c e, v. Sto

šíkovice na I .ouce,

1. Tes ti c e, v. Tšetice,

2. Test ice na Louce, v. Stošíkovice na
1 ,ouee.

T e s v 1 c e. v. Tšetice.

1. Tšánky. dvr, neuren: 100.

2. Tšánky (Tšany),o.Zdounky: Mikuláš Mince

/. Zárušic a na T.: ,1,22. Pravdpodobnji jsou

ti • však Tšany. V. t\ ti 1.

Tsany, o. Klobouky u Hrna: 418, 419.

/ 1 uiusky rybník: 419.
Mikuláš Mince z Zárušic a na T.: ,]22.

Pravdpodobnji T. než 'Tšánky 2.

Tšetice (Testice, Tesvice, Tšíce), o. Znojmo:
ves: 227, 318 (místo ,,'Tešetic" ti „Tsetic"),

348. 415. 410. 434 (str. 348).

Les, slov Ausaz, nad vsí Tšetici ležící, les

Ousov, proti lesu Purkholci ležící: 415, 41(1.

Ves T., jinak jmenovaná 'Testice, pod Purk
holcem ležící: 318.

T š i c e, v. 'Tšetice.

Tšínsko, knížectví: kníže Pemek: 147.

Tetaur, Tetúr (podle Tetova), píjmení: Jiík
/'., v. Tetov, Zlín. — Václav '/'., v. Malenovice,

Šarovy, 'Tetov, Zlín. -- Vilém '/'.. v. Tetov.

Zim.
'

Tetice (Teice, 'Tetzice), o. Ivanice, ves: 147,

172, 208, 218, 404, 407.
- Boín (Boina), hora, les, vinohrady: 208

(místo „Boin" ti „Boín"), 218, 342 (místo

,,s Poinem" ti „s Boínem"), 404, 407.,
— Jlobrava [potok, pítok Svratky] : 208.

— Teický rybník: 407.
— \Jan z T. a z Rozinky, bratr Václav, syn

(pravdpodobn) Jiík: 113 (nejm.).] — Jiík

z T. a z Rozinky, [otec pravdpodobn Jan |

:

1 13. — Václav z T. a z Rozinky, [bratr Jan]:

"3-
Tetov, Tettau. v bývalém Pruském Slezsku,

vládní okres Lehnice, kraj Hoyerswerda: Jiík
z T., Jiík Tetaur z T. a na Zlín, J. st.

z T. a na Zlín, J. Tetaur st. z. T. na Zlín,

sudí práva menšího zemského kraje domác-
kého, rytí, syn Vilém 2., vnuk Mandaleny
z Lomnice: 208, 218, 247, 249, 266, 277, 284.

—
• Václav Tetaur, Tetúr, z T., z T. na Maleno-

vicích, z T. a z Malenovic na Šárov, nejvyšší

písa markr. mor., rytí: 218, 275, 310, 311,

316, 328, 329. 332, 336, 358, 360, 363, 367, 368,

377. — 1. Vilém Tetaur z T. na Zlín, z T. a

z Zlína, z T. a ze Zlína: 53, 71, 77. — 2. Vilím,
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syn Jiíka Tetaura z T. a na Zlín, vnuk
Mandaleny z Lomnice: 208.

Tet ú r, v. Tetaur.

T e t z i ce, v. Tetice.

Teunpo c h, T heumpoc h, v. Hluboká 1

.

Thowaczo \v, v. Tovaov.
Tikovice, o. Brno- venkov, ves: 66, 67, 246-249,

259, -'67, 334, 357-— Bobrova (Doubrava, Dúbrava, omylem misto

Bobrava), potok: mlýn na B., D.: 258, 259,

334-— Barbora z [\: 67.

Típeek (Typek), zaniklý u Jedovnic, o. Blan-

sko, pu^tá ves: 15.

Ti rol i s, v. Tyroly.

Tisová, zaniklá, severn od Radkovic, o. I >aice,

pustá ves: 101, 22b, 307.

T i š k y, v. ížky.
Tišnov (Tišnov) : 88 (místo „u Tišnova" ti

„u Tišnova"), 109.

— Klášter išnovský, Tišovský, jenž slov
Brána nebeská [Porta Coeli, ženský, cisterciác-

ký] : 48, 88, 89, 132, 139, 208, 209, 271, 272, 307,

387-— Abatyše Johan na: 48. — Pevora l ršula:

48. — Podpevora Anna: 48.

— Mikuláš z T., M. adík z T., man/. Anna
z Ujvka: 40, 53.

Tišovský Tišovský klášter, v. Tišnov.

T i š o v, v. Tišnov7
.

Tištín (išín), o. Kojetín, ves: 02.

Tluksn, píjmení: Vank T., v. Výapy.
Tlusíomasíy, zaniklé u Moravských Prus, o.

Vyškov, ves: 16, 44.

T o j e í n, v. Stojeín.
Tolember k, T o 1 m b e r k, v. Talmberk.
Toman (= Tomáš), jm. muž., v. Mladoovice.
— T., jm. muž. (nebo píjmení?), myslivec, v.

Pernštejn, Bohunka z Pernštejna. V. také To-
máš.

1. Tomanov Dolní, les, v. Oslava 1.

2. Tomanov Horní, les, v. Oslava 1.

Tomáš, pevor, v. Praha (zákon kižovnioký) .
—

T., pevor, v. Znojmo (klášter u sv. Kíže). V.
také Toman. — Sv. T. (Tuomy, Tmy) knží,
konvent, v. Brno (kláštery).

Topolná, o. Napajedla, ves: 399.
Tovaov (Thowaczow), o. Kojetín: Ctibor

z Cimburga, Cimburka a z T., z Cimburka,
jinak z T., hejtman margabství, margrabství
mor. (Cztiborius, Stiborius de Cimburg et

de Thowaczow, de Cimburg, Cimburk, alias

de Thowaczow, capitaneus marchionatus Mo-
ravie), manž. Elška z Meli: 3. 5, 13, 16, 23-25,

3C.33, 43, 50, 51, 53-55, 57, 60. — Jan z Pern-
štajna (z Pernštejna) na T., hejtman markr.
mor., nejvyšší komorník markr. mor.: 149,

162, 167, 171, 211 (nejm.). — Vojtch z Pern-

štajna na T., nejvyšší komorník [markr.
mor.] : 358, 360, 363, 367, 368 a 370 (nejm.). 37 1

.

373. — Vratislav z Pernštajna na T, krále

Maximiliána komorník: 397.
Trboušany, o. Ivanice, ves: 266, 40(1.

— Rolí, slov v Štatmholce: 406.
T r e s k o t o v i c e, v. Troskotovice.
Trmaov, hrad u Hlubokého, o. Tišnov, hrad T,

pustý: 21.

Ochozy nebo ochozy?, t. j. lesy nebo ásti
les?: 21, 431 (str. 21, . 186, . 5.).

1. Trnava, o. Tebí, ves: 374, 375, 383. 384.
2. Trnava, na Slovensku: 130.
1. Trojanov, zaniklý u Heršpic a u zaniklých

ECuniek, o. Slavkov, pustá ves: 310.
2 Trojanov. žleb, nepochybn u Trojanova 1.:

21 1.

Sv, Trojice k< stel, v. Cornštejn.
Troskotovice (Treskotovice), o. Pohoelice, ves,
msteko: 182. 236, 250. 260, 268, 288, $29.

Troubsko (Troupsko, Trúbsko, v Trúbše,
v Trúbšt, z Stroupska [= z s Troupska
Brno-venkov, ves: 21, 2j, 28, 31, 309, 315.— Poddaní -.Jan.Jakubýíra, Marek,Martin,Mi-
kuláš, Paul, Pavel, Prokop, Stracho, Valenta,
rychtá: 309.

Poddaní: Barbora Janíkova, Havel, rychtá,
Jakub Jan, syn Valy. Jan Loulav, Lucii
ská. Stepán, Václav: 315.— Elška z T., syn Martin [., vnukové Jan,
Martin 2.: 2-, 31. - Jan z T., /. Protek z T.,
syn Martina 1., vnuk Elšky: 31, 315. — \.

Martin z T.. .1/. Protek (v orig. omylem Pacz-
kovy syny místo I 'rukový) z T., syn Elšky,
synové Jan, Martin 2.: 27, 31. — 2. Martu,
z T, M. Protek z T, syn Martina 1., vnuk
Elšky: 31, 315. _ Prokop z T., služebník Jana
z Lompnice na Meziíí, hejtmana markr.
mor.: 99, 100.

T r o u p s k o, v. Troubsko.
Trpíovice (Trpieovice, Trpíšovice), zaniklé u

Budkova, o. Jemnice, ves: 107, 135 (místo
„Trpišovice" ti „Trpíšovice").

Trpiš, píjmení: Mikuláš T., v. Cejov.
T r s i c e, v. Tršice.

Trstnice (Ttnice, vždy j. . ), o. Mor. Krum-
l v, ves, tvrz: 88, 402.
— Anna ze T, matka Ofka: 88. — Porota ze

T, matka Ofka: 88. -- Ofka [ze T.J. dcery
Anna. Dorota: 88. — Anna z Biskupic, z Bi-

skupic na T, manž. Adama Lva z Rožmitále
a z Blatné: 420. 427. — Petr Oneš z Zástizl
na T. : 338.

Tršice (Trsice), zaniklé u Mešovic nebo u Kan-
cíova, o. Jemnice: 108.

T r ú b v k o, v. Troubsko.
Trutmanice, zaniklé u Rakvic, o. Hustopee,

ves: [95, 241.

— Rybník, kterýž slov Trutmanský: 241.

Tebelice (Tebjovice), zaniklá ves, v Cechách,

u Vojslavic, o. Humpolec: Jan Vojislavský

7, Ví jislavic na T.: 250.

Tebelovice, Tebolovice, o. Jemnice, ves: 95,
112. 178, 231. 407, 408.

— Dvr, eený Ježek, v hranicích tebolov-

ských ležící: 112.

Tebtice (Tebesice, Tebetice), o. Jemnice, ves,

tvrz: 2->, 104, 306, 329, 353, 389.
— Dvr Manšv (Manšuov), pustý: 26.

Tebí: msto, pedmstí: 182, 360, 373-375, 383,

384-
— Podklášteí: 373, 383.— Benediktinský klášter Tebí, klášter a zbo-

ží tebíské: 148. 149, 162, 163, 373"375. 3§3-

384. 434 (^tr. 377. . 27).— Barbora z Tebíe: 72. — Kateina zeT.: 407.



1 1 .lil.
Ujvek

i< na T. Jan l< I

-I' (místo

„IJanJ Jetich

ice.

rbo, K mbe!

i
,, l , v., Moravská Krištof,

:ovic a na T., nejvyšší komorník

markr. mor., hejtman markr.

.
_>09, 221, 222, 22?, 23 . 335

,vic .1 na l., L.,

IK.

JX ornik markr. mor., brati AI

brecht |aroslav, Václav, z Boskovic: 53 55, 57,

^' 71,83, 114, 130, 132, '43- '53, '59, ""•

,,,_, v Velen z B iskovic na I .: 338.

:
. v Stremchoví.

Tesov, Námš nad Oslavou, ves 374,377-

• if.

r ( • atice,

rešf I
eš): msteko: 55, i-45-

- Barbora, dcera Matje Vencelíka z Zirovni-

ce a na I'.: 214. — Kryštof I
'< na Vrcho

viš a na .: 426. Matj Vencelík z Vrcho

viš Vrchovišf, a na T., M. Vencelík z 2iro>

nice a na T., dcera Barbora: 158, 212-214, 265.

Teštnec, rybník, \ . Cebín.

Teštíce I
["ešice), o. rešf, rybník na r.: [3.

Tidcátník, píjmení: Jan 'I'., v. Vojetín.

I t n 1 c e, v. Trstenice.

Ttinák, píjmení: Vašek '/'., poddaný, v. Vrbi-

ce 1.

1. Tuapy, o. Uherské Hradišt, ves 194.

2. Tuapy, o. Vyškov, ves: 22, 42, 178, 399.

Tuchoice, v Cechách, o. Zatec: Petr Tuch

z 'IV 305.

Tulešice, 1. Mor. Krumlov, ves, tvrz: 251.

- Mikuláš z T., M. /. Pee a z I'.. M. Tule-

šický z Pee, M. T. /. Pee a z T., M. T. z Pec-

ce a na Knihnicích: [3, -'4. \
i]

. 57- 59, 64, 68.

- Jiík Rechemberk, Rechmberk, z Zeletic na

T.: 251, 275. — Petr Rechmberk z Zeletic na

T. 338.

"

Tulešický: Mikuláš, v. Knínice 4., Pe, [ulešice.

Tnoma, 'ruina. .-:. F. knží, konvent, v. Brno

Tunkl. píjmení: Jindich 7 .. Jií, Jiík I .. v.

Brníi

Tunklovsky rybník, v. Bystrc 2.

Tupanov, zanikly východn od Rybník', o. Mor

Krumlov: Matj Vacek z Bezdkova a z 'I .

(v orig. s Stupanova. z T.): 57, 95, 43 ] (s^r -

57)
1 u p e š i c e. v. Stupešice.

Turci, protivníci svaté víry kesanské: 266.

[Tur/.o|. SI k-ensku, místní ást msta Gelnice

(Turzovské kúpele), píjmení biskupa Stani-

slava, v. Olomouc (biskupové).

Tvorkov. v bývalém Pruském Horním Slezsku,

vládní okres Opolí, kraj Ratibo: páni Tvor-

kovou (rod mezi staré rody panské pijatý).: 4.

- Machna z T., manž. Bluda z Kralic, bratr

Pertult: 40, j8. — Pertult z T., sestra Mach-
naj_3i. 40, 4.V

Tvoihráz (Tvoehráz), o. Znojmo, ves: 16, 17,

141, 358, 388, 407, 434 (SÍT. 388, . 17).

Brikci 1
I. i.í. 14. Havel Bušek z L\o

• 'i ig, z Stvoehráz 1 \oj. Ješek
I

l'\ n 1 1 :|n 1. o i ebí, ves: 373, 383.
Týnec 1 rajnec, Tejnec), o. Beclav, msteko,

,
tví , tvr; .1m íená : 33, i<)5.

Jan, niK 11.11 ,- I . 1 2, 28

IVy pek, \ I [pecek.

Tyroly
1 firolis), hrab (comes), v. Albrecht.

U.

Ubce i\ l bcích), chybné tení místo ubce (\ ob
\

.
Budji '\ ice Mi ravské.

Ublo, o. Vizovice: Jan z Ubla [a z] Chepu to

Udeíce (Hudeice), o. Hrotovice, ves: 94, 134.

I .es Hradn e. 13 ).

Údolí Panny Marije (klášter oslovanskj v Ú. P.

Mi. v. ( (slavany.

I li e r c e, v. I Ihice 2.

1. Uherice, o. Hustopee, ves: [32.

2. Uherice (Nové Uherice, Uhice), o. Jemni
ce. pustá ve-, ves: 54, 58, 333, 414.

Jan / Krajku na X. U., J. Krají z Krajku
na X. I'.: 338, 339. — Václav Krají z Krajku
"' N- V., na U.: 360, 363, 367, 37-', 373. 383,

387, [12.

3. U he r 1 c e, v. I lince 1

.

4. I ' h e r 1 c e, v. Uhice 2.

5. U h e r ice No v é, v. Uherice 2.

Uhry (Ungaria), království uherské: 79, 282,

432 (sir. 96).

Králové, v. Ferdinand 1., Ludvík, Matyáš,
Maximilián, Vladislav.

Králová, v. Marie.

Mikuláš Prusinovský z Víková, nejvyšší

išpán a hejtman králové Marije Její Milosti

hrabství Starého Zvolena: 328.

Oldich, svobodný pán z Eycingu, Eycinku
a na Reci. Zdenk Mezícký z Lomnice a na

Vranov, rady Její králové Mti: 326, 327.— V království uherském stolice apoštolské de

latere legát Jeroným, v. Brindisi.

1. Uhice (Uherice), o. Buovice, ves: 114, [35.

2. Uhice (Uherce, Uherice, z Uhec), o. Zdá-

nice, ves, tvrz: 36, 37, 112, 2J2, 322, 330, 336,

368, 3X4.

— Erkuleš, syn Jaroslava Racka z Mrdic a na

U., matka Manda: 322. — Jaroslav z Mrdic na

l'.. )., Racek, Razek, z Mrdic na U., manž. 1.

MargetazVíckova,2.Alexandrina,Alexandryna,
z Sovince, syn Erkuleš, ujec Jaroslav z Sezemic,

švagr Znata z Víková na ejkovicích, služeb-

ník a kmotr Ondej z Zákovic: 199, 208, 234,

2J2, 321, 322. — Jiík Racek, Razek, z Mrdic

a v U., z U., manž. Johanka z Nítkovic: 36,

4c). 101, 105, 107. — Znata z Víková na U., ko-

ni' >rník práva menšího olomúckého: 339.

3. U li i c e, v. Uherice 2.

Uhínov, o. Velké Meziíí, ves: 100, 244, 372,

392-

Ujvek, zaniklý u Ujcova, o. Bystrice nad

Pernšt.: 40, 53.— Anna z U., manž. Mikuláše z Tišnova: 40,
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509 Valdštejn

53. — Porota 2 l'.. manž. Vaka z Cepíh
- Vank z U. (

r: Vank z Cepího), man/..

Dorota z U.: 53.

1. Újezd. (Oujezd), o. Velká Bíteš, ves: 26, [72,

404-

2. Újezd, (Oujezdeek, Ojezdeek), o. Kunštát,
ves: 35 (nejspíše tento), 155 a 173 (Újezdeek,
Oujezdeek, lnul' tento Újezd nebo zaniklá \e~

nkde v okolí Újezdu nebo Hodonína aTasovic.)

3. Újezd, o. Mohelnice. Újezdský dvr: í>.

4. Újezd, zaniklý mezi Pohoelicemi a Sumicemi,
o. Pohoelice: pustá ves: 257.

5. Újezd, (Oujezd): dm, konvent a bratí
u Matky Boží na l". (< >u.), \ Praha.

6. Újezd, o. Tišnov: 13. 35, 36.

7. Újezd (Oujezd), o. Žár, veš: 244, 372.
8. Újezd (Oujezd), o. Zidlochovice, ves: 397,419.— Jan z Ú. (pravdpodobn z tohoto): 127.

9. Újezd Horní (Oujezd, Újezd), o. Mor.
Budjovice, ves: 7, 102. 306.

to. Újezd Svinošický, zaniklý u Svinošic, o.

Tišnov: 127.— Les pod Koími hbety (snad tu. nebo
u Lelekovic, nebo u Xmic 2.): 127.

Újezdec, zaniklý u Police, o. Jemnice, pustá

véska, pustá ves: 38, 195.

j e z d e e k. v. Újezd 2.

Újezdsky dvr. v. Újezd 3.

Ulvy. zaniklé mezi Cejkovicemi (o. Hodonín! a

Velkými Bílovicemi (o. Beclav), pustá ves:

250. 285. 305, 336.
Únanov, o. Znojmo, ves: 50. 130. 131. 354.

Unczndor f, v. Onši >v 2.

Unovice (Honovice). o. Litovel: 40, 99, 432
(str. mok

I' n e š o v. v. Onšov 1.

I' n íí a r i a. v. Uhry.
Ungerwiz, louka, v. Ivan.

Unín, o. Tišnov, ves: 21, 206.
— Ochozy nebo ochozy?, t. j. lesy nebo á-ti

les?: 21, 431 (str. 21, . 186, . 5).

Unkovice, o. Židlochovice. ves: 130.

Unru. píjmení: Honz V., v. Hernsdorf.
I " p o n š i c e. v. Oponešice.
Urban, dvoák, v. Xehradov. — U., poddaný, v.

Odunec.
Urbane, o. Daice, ves, tvrz: 243. 333.— Mlýn Štyhv (asi Štychv) : 243.
— Stanislav Houska z Zahrádky a na U.: 213.

Urbánek, jm. muž. nebo píjmení, v. Šemíkovice.

Uršula, pevora. v. Tišnov. — Uršula, manž.
Štpána Karnara, v. Brno (mšané).

Úsov (Ousov), o. Mohelnice: 209.— Jan Jetich z Boskovic na Ú., na O., /. /.

ernohorský z Boskovic na Ú., na O.: 328, 329,

332, 336, 338. 347. 35o. 354. 358, 363, 367. 37-
^j^. — Jií. Jiík z Vlašim a z U., z \ lašim
a na \. z Vlašim na O., z Vlašim a na O.,

Jiík L'soz'ský. podkomoí, ujec Petra z Sovin-

ce, bratr Karel: 53. 61, 64, 71, 83, 108, 153,

164. — /va;v/ z Vlašim a z l\. K. mladší

z Vlašim na Ú., z Ú., bratr Jiík: ^,^. 61-64.

^
7I

' ?3;Usovsky: Jiík. v. Usov.
Ústí (Ústie), neureno: Martin z Ú.. .1/. Hromád-

ka z Ú., matka Bonuse, manž. Machna ze

Všechovic: 24. 39.

lípo více, v. Ostopovice.
Usuší (Ósoší), o. Tišnov, ves: 114 ,

'" ti ,.( Koši").

tšicé, \. < >tsice.

Úvar, louka, v. Otradice.
Úvoz (Ouvož) zaniklý u Líšnice, o. .\b,lielnice

[ves]: o.

\.

Vacek, jm. muž. jako píjmení: Matj /

'.. \.

Bezdk) v 3., Tupanov.
r. Vacenovice, o. Kyjov, ves: 120. 1 58.

2. Vacenovice (Waczenovicze), ... Mor. Budjo-
vice, pustá ves, villa deserta: 48, 110. 126 406
408.

Václav, sv. V. k.., tel, v. Tasov; pi každém sv. V.
mše ranná, v. Šatov; sv.

/
'. oltá, v. Tele— V., král [eský]: 103.— V., opat. v. 7!ár 2. — í

'.. opat, v. Želiv. —
V., knz. sv. Písma bakkalá, v Cechách a
v Morav i)rior a provinciál [zákona -v.
Di minika predicatorum (predykatorum)]: 313.— V., syn Kateiny z Buchovic a z Otradic,
Kateiny z Otradic. v. Bochovice, Otradice. —
/'.. bratr Mikuláše Trpiše z Cejova, v. Cejov.
V., bratr Mikuláše, na dvoe, v. Domanínek.

—

/

'.. dvoák, v. Rešice. — /
'.. syn Matje.

dvoaka, v. Lhotice 2. -- /

'., poddaný, v!

Hrušky 2. — l'.. poddaný, v. Troubsko.
Václavek, na dvoe, v. Blažejovi

Václavov (Wainczldorf, Wenczeldorf, Wenczl-
dorf. Weynczeldorf, Weynczelerdorf, Weyn-
czelersdorf, Weynczldorf), osada v obci Miro
slavi, ". Mor. Krumlov, ves: n (v orig. místo
cz), 07, 84, 86, 1 2(». 225.

— Hory (= vinice): Drayczehen, Dreiczehen,
Dreyczehcn: ir, 67, 86, 129. Weinperk, hora
waymperská, weymperská, weynperská rr

(místo „Weynperská" ti „weynpers
86.

Vacula, píjmení, poddaný, v. Hrušky 2.

V a h a n i c e, Vahantic e, v. Vohanice.
[Vácha], píjmení, v. Váchové.
Vachek, Vašek. jm. muž., poddaný, v. llartvíko-

vice, Znojmo.
Váchové [Vácha], píjmení: Jan, eho, Tomáš,

Vilím Váchové, v. Oechoviky.
Vách, píjmení: Jan /'., poddaný, v. Ve~ce 3.

Vajtmilar, V a j tmi lar i, V a j t m i 1 e, v.

Weitenmuhle.
Vala, píjmení, Jan. syn Valy, poddaní, v.

Troub-ki 1.

Valatka. píjmení: Vavince l'. [ze Smrku]:
[8.

Valda, píjmení: Petr l'., poddaný, v. Tasov.

Valdíkov. o. Tebí, ve-: 374. 383.

Valdštejn 1 Valdnštajn, Valdštajn, \"alštejn,

Waldstayn. Waldsstain, Waldstayn), hrad v e-
chách, o. Turnov: páni z V. (rod panský

starodávní; : 3. — Alena z V., manž. Václava

z Ludonic: 8. — Aiuia z V. a na Židlochovi-

cích, otec Heník, bratr Hynek 2., sestra Machna,

tetka Kuka z Krava a z Strážnice: 62,63.

—

1. Burian. Burjan. z V., z V. a na Brtnici, z V.
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a 1 Brtnice, Brtnický, [otec Hynek 1.], bratr

. m in K iteiti 1 1 Ludanic, [synové

Jan -v a Zdenk 2.] 61, 72, 99, 119, 128, i.u.

.s, [67, 170, 171, 222, 234, 235,

Iwrfan, erb a ddic po

Zdekovi [íj a Burjanovi [1.], strejc Zdenka

[2., 1
dice I 327. —

//,.',.: |. \ a na Zidlochovicích], syn Hynek

2. dcera Anna: 15, 62. 1. YyneÉ z V., z V.

Brtnia I
Hinko, Hynco, Hynko de Wald

Waldsstain, Waldsstayn, alias de

ca, Brtnicza), brati Jan 1. Václav,

„u .
;

1 [py, [synové Burian 1..

Zdenk 1.] 3, 7. 13, '"• -''• -'-'• 23> 25- — -•

Hynt \ . z V. na Zidlochovicích, z V. a

z 2idlochovic (Hinko, Hynko de Waldsstayn,

alias de Zelowicz), otec Heník: 3, io, 13, 15, 17,

2i, 62. 3. Hynek z V., hejtman a místodržkí

nejvyššího komornictví, nejvyžší komorník

markr. mor., [otec Zdenk 2.J: 399, 400. — 1.

Jan, bratr Hynka 1. .1 Václava 19. — 2. 7c«

\ z V. na Brtnici, [otec Burian [.]: 255,

277, 278, 281, 285 287. Machna

[z V. a z Zidlochovic?], otec Heník, bratr

Hynek, sestra Anna: 7. 62. -- /áh/.K', bratr

Hynka 1. a lana 1.: iu. 1. Zdenk z V., z V.

a na Brtnici, z V. a / Brtnice, [otec Hynek i.J,

l.ratr Burian 1.: 61, 72, 99, 100, 119, [28,

171, 327. — 2. Zdenk z V., z V. na Brtnici,

hejtman markr. mor., [otec Burian 1.]. strejc

Burjan 2., man/.. Anna z Krajku, [synHynek3.]:

[98, 214, 226, 235, -'37. 256, 257, 311, 323, 327-

329, 333, 336 338, 340, 341, M7. 35*->, 354, 355,

357, 358, ,v * '. 3< •-• 3 ( »3, 3< »7, 3' lS
- 372, 373, .\7< >.

$83, 386, 389, 390, 391 (nejm.i. 392, ,y>.l. 39°

(nejm.), 402, 415. Žofka z \ .. hrabinka,

manž. Petra, hrábí od sv. Jií a z Pezinku etc:

89.

Valeky, Valecský (podle Vále) : /iífe, v.Mi-

rov, Hostim. — Markvart, v. Miroslav. Míroy.

— í'!/;;;i, v. Budkov. Doupov, Lelekovice, Mí

rov. — Zygmund, v. Mín>v.

Vale, O. Hrotovice: ves. tvrz: 12, 171, 214, 384,

385.— Jaroslav z Doubravice na V.: 311, 328. —
Karel z Doubravice na V., K. Osovský v. Dou-

bravice a na V.: 335, 337, 338. Smil Osovský

z Doubravice na V., z Dúbravice na V.: 221,

228.

Valenta, jm. muž. nebo píjmení, služebník, v.

Pernštejn, Bohunka z P. — l'., jm. muž. nebo

píjmení, rychtá, poddaný, v. Troubsko.

Valpurga (Valpurk), pevora, v. Oslavany.

; e j n, v. Valdštejn.

Valtice. ... Mikulov: Jiík Hortman z Lichtnštaj-

na na V.: 337.
- \ altická louka Houká, slov Valtická, ležící

mezi grunty panství mezeíckého pi hoe, e-
ené Kyjovská [u Kyjovic]): 423.

Valtínov, o. Daice, ves: 110. 158.

— Chval z V.: 1 10.

Valtrovice 1 Valtrubice), o. Jaroslavice, ves:

2 16 291, 292, 297, 298, 302.

Vanky: Burjan, Jiík, v. Jemnice 2., Vane.
Vane (Evane, Eva), o. Námš nad Oslavou,

ves: 21.

— Barbora z E., 1. manžel Arnošt z Jemnický

a z Studnic, -'. \ avinec Kobík z Opatova: 70.

>ki. Burjan Vanecký / Jemnikj .1 na V.:

[.ni Jetich / I-'.. 19, ji . Jiik I 'anecký

z [emnikj a na V. : 42 1

Vank, poddaný, v, Slatina [., Vesce 3.

Vápenná hora (vininá), v. Vémj
Varadín Velký (Varadin), \ Rumunsku (Ora

dea Mae) Jan [Filipec], biskup varadínský a

olomoucky 31.

Vartenberk |
Stra/ pod Ralskem], (Vartm-

berk, Vartnberk), \ echách, o. Mimo: 1. Jan

V. a z Dína, man . Kateina z Kunstátu:

11. — 2. Jan, J. >t. / V. a na Strakonicích, /.

Strakonický, nejvyšší mistr pevorství eského
zákona sv. Jana Jerozolim[i]tánského, nejvyšší

mistr zákon. 1 rytieujícího sv. Jana, ktitele

božího, posvátného domu špitále Jerozolymi
tánského po Cechách, po Morav, po Slezi, po

Polsku, po Rakousích, Štyrsku, Korytanech i

po Karnyoli: 320; 321, Zdenk z V. a na

Napajedlích: 399.
Vašek, \'aehek. poddám, v. I lartvíkovice.

Vatín, o. /".dar, ves: 81.

Vavák, píjmení: Jakub V.: 17.

Vávra, mu/ Kateiny z Nárame, v. Rudíkov.
Vávra, dvoák, v. Vesce 2.

1. Vážany. o. Boskovice: Jindich Havé z V.:

305,;

2. Vážany, o. Uherské Hradišt, ves: 11)4.

3. Vážany, o. Vyškov, ves: ji 4.

Louka, která/ slušela ke vsi V., kteráž slov
louka Bohdalská: 214.

4. Vážany Linhartské (Vážany), o. Slavkov:

279 281.

— Vážanský rybník: 279-281.
Vedroviee (Bedrovice), o. Mor. Krumlov, ves,

tvrz: jy<, jSS, 348.— Jan Koberský z Drahanovic a na B.: 236,

287, 288. — Štpán Kusý z Mukodl a /. V.,

man Jindicha z Lipého, nejvyššího maršálka

král. es.: 68, 93.

V e i t m i 1 e, v. Weitenmhle.
Veitmilner, píjmení: Ladislav V., v. Weiten-
mhle.

Vejskoky, tra, v. Bohutice 2.

V e j v a 11 o v i c e, v. Ivanovice I.

Velehrad, o. Uherské Hradišt: cisterciácky

klášter V.: 96, 194, 258, 350-352, 390-391, 398,

399, 405-— Opatové: František: 194, 258. — 1. Jan: 96,

35°. 35'- — 2. Jan: 350-352, 39°, 39i, 39§, 399,
405. — Mikuláš: 3Q0. — Pevor Vojtch: 96.

Velešovice, o. Slavkov: 127, y>$. 396.— Rybník Dolní Velešovský: 395, 396.
— Rybník Horní Velešovský: 30.

Veleves, neurena (nkdy obec v Horním Slez-

sku?): Jan z V., kanovník, v. Brno (chrám a

kapitula u sv. Petra t.

Veliký, píjmení: Jan Proek V., v. Cetno Horní.

Velinice, zaniklé u Zdekova, o. Tel, ves: 134.

Velovice, les, v. Horákov.
Vémyslice (Vejmyslice, Výmyslice), o. Mor.

Krumlov, ves: 298, 299, 319.— Hory (vinin): Junkperk, hora Rarohová,

hora Vápenná: 319.— Anna z V., matka Zicha z Popvek: 41.

Vencelík. píjmení: Jindich V., v. Vrchovišt.
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— Kryštof l'., v. Teš, Vrchovišt. — Matj
V., v. Teš, Vrchovišt, Žirovnice. — Petr V

.,

v. Vrchovišt.
Ventura, píjmení: /'., služebník, v. Pernštejn,

Bohunka z P.

Ventuš, njaký píbuzný Anny Šeborovské ze

Svratky, v. Svratka 1.

V ko v i c e, v. Zvrkovice.
1. Ves Dolní (Vsi Dolní), zaniklá u Rešic, o.

Hrotovice, ves: -'4, 64, 84, 96, 251, 358.

2. Ves C r á 1 o v á. v. Králi t\ á.

3. Ves Kunina, o. Kunštát. ves: 6 (místo „ves"

ti ,,Yes").

Ves Martinova, zaniklá mezi Sychotínem a

Zbraslavcem, o. Kunštát, ves: 6.

5. Ves Nmecká, Ves Nmecská (Nmecská
Véska), splynula s Mor. Budjovicemi, ves:

94, 171, 3?7-
6. Ves Nová, o. Tebí, ves: 374, fii,.

7. Ves Nová, neurena, na panství tebíském,
jiná než . 6., Nová Ves, pustá: ^74.

8. V e s N o v á, v. Pole 2.

9. Ves Nov á, v. Sady 2.

jo. Kuimská Nová Ves (Nová Ves), o. Tišnov,

ves: 114.

1 1. Moravská Nová Ves (Nová Ves), o. Beclav,
ves: 194, 195.

V2. Radkovská Nová Ves (Nová Ves), o. Velká
Bíteš, ves: 193.
— Anna z N. V., dcera Jana z N. Vsi a z Rad-

kova, manž. Jana z Ewrharcze, z Ebrharcze a

na Meziíiku: 53, 61. — Burjan z X. V. a na
Radkov, Burian Radkovský z N. V., synové

Hynek, Václav: 113, 193. — enk, syn Jana
z N. V. a z Radkova: 53. — Hynek Radkov-
ský z N. V., otec Burian: 193. — Jan z N. V.

a na Radkov, z Radkova, manž. Šastná z Ra-
ic, syn enk, dcera Anna: 7, 11, 15, 34, 53.— Václav Radkovský z N. V., "tec Burian:

193;

13. Tišnovská Nová Ves (Nová Ves, Nová Ves
Ryssovská, podle hradu Rysová), o. Tišnov,

ves: 13 (místo „Ryšovská" ti „Ryssovská"),

35. 36, 50, 328.
— Poddaní: Brychta, Janák , Martin ehák: 50.

1. Vesce (str. 104 3. pád Všti; tak oprav místo

Vští), o. Daice, ves: 26, 104. 284, 306,310-312,

329. 389-— Poddaný Havel Halama: 312.

2. Vesce (Bezce), o. Mor. Budjovice, ves. tvrz:

11, 129, 277, 353, 357, 385, 413.
— Dvr Bžecký: 357.— Albrecht Bošovský z Polanky na B.: 290. —
Matj z B. : 11. — Vank z Lichtmburka na B.,

z Lichtnburka na B., V. Bítovský z Lichtnbur-

ka na B. : 329. 333, 336, 338 a 434, 347, 35°, 354-— Vávra, dvoák z B.: 129.

3. Vesce, o. Tel. ves: 144, 323, 324.
—- Brusiný rybník: 144.— Poddaní: Bárta Hynek, Jan Janil, Ondra
Jan, Jan Jíru, Jakub Kuba, Mareš, Matj
Mastek, Matj Mejda, Matouš, rychtá, Pro-

keš Prcha, Jan Smíšk, Jan Vách, Vank,
Vit: 323, 324.

Veselá, v. Veselí I., Veselka.

Veselá hora (vininá), v. Nmiky 1

Veselé, v. Veselí 1.. 2., 3.

1. Veselí (Veselá, Veselé, Veselíko), o. Bystice
nad Pernštejnem, ves: 25, 39, 51.— Martin z V: 24, jeho matka Bonuse: 25.

2. Veselí (Veselé), dnešní Nepomuky, o. Tel,
I
ve<J, pustá ves: 10, 23.

3. Veselí (Veseléi, o. Tišnov, ves: [14, 206, 328.
4. Veselí nad Moravou (Veselí), o.' Uherský

Ostroh: Hynek Bilík z Kornic na V., [syn
SmilJ: 209, 210, 218, 225, 241, 277, 281 285
297, 308, 31 1. 316, 323, 336-338, 347. - SmÚ
Bilík z Kornic na V., [otec Hynek]: 397. 408,
414.

5. Veselí Nové (Veselí), o. Žár, msteko- 244
372 -

1

.

V e s e 1 í k o, v. Veselí 1

.

2. Veselíko, o. Lipník nad Bevou: Voldich
z Kounic na V.: 418, 425.

Veselka (Veselá), o. Kunštát, ves: 196.
Veselský dvr, neuren: 7.

1. Véska, v. Víska.
2. Véska Malá, splynula s Mor. Budjovicemi,

ves: 171, 327.

3. Véska Nmecká, v. Ves 5.

4. Véska, neurena, na panství rosickém: 342.
(Nebo jen véska nejmenovaná, snad Lhotky
2.?)

_

Vstonice Dolní (Vistonice), o. Mikulov: 267.
Vstoovice (Vstonovice), o. Tebí, ves: 374

(v orig. omylem Mstonovice), 383.
Vteov (Svtieov, nebo Svtov?), o. Ždánice,

ves: 385.
Vetla, zaniklá u Vatína, o. Žár, ves: Xi.

Vet o v i a, v. Bítov 2.

Vtrov, zaniklý u Rychlova, o. Jihlava, ves: 7.

Vevice (Vyvice), o. Znojmo, ves: 128, 141,

358, 400.
'

Veverský (podle Veveí): lan, v. Ludanice. —
Václav, v. Jemnice 1., Ludanice. — Zygmund,
v. Ludanice.

Veveí, o. Tišnov: hrad, zámek: 66, 147-149,
J 54. '55, 204, 205, 208, 209, 271, 272, 286, 306,

307. 344. 346, &7, 397, 405, 423. 4-'4-

— Hynek z Ludanic a z V.: 71. — Jan z Lu-
danic na V., J. ml. z Ludanic a na V., J. Ro-
kytský z Ludanic na V., J. Veverský z L.,

manž. Anna z Vlašim: 203, 209, 221, 222, 225,
241. — Václav z Ludanic a na V., a z V., V.
Veverský z Ludanic na Jempnici, podkomoí
markr. mor.: 53, 60, 61, 64, 66, 67, 77, 83, 85,

95. 146, 148, 154, 156. — Zigmmld, Zygmund,
z Ludanic a na V., Z. Veverský z Ludanic,
manž. Kateina z Vlašim, strýc Hynek
z Ludanic a na Rokytnici: 161, 163, 164, 167,
jt-69, 178, 230.

Vzné, neurenu: Gabriel Panvic z V.: 416.
Vznice (Vznice Bahenná, omylem originálu

Bahanná), o. Jihlava: ves: 374, 377, 388.

Vžní k, v. Vžníky.
Vžníky, pvodn Vžník, dnes dvr, nkdy ves

a tvrz, v echách, u Msteka, o. Vlašim:
Dorota z Vžníka, manž. Františka z Libivé:

9. — Johanka z Vžník, manž. Vilíma Jankov-

ského z Vlašim: 358.

1. Víeenice, o. Mor. Budjovice (tyto nebo Víee-

nice 2.?), ves: 17, 43, 92, 126, 144, 161, 179.
— 1. Anna z V. (asi z tchto), dcera Margety,

manž. Jana z Nehradova (= nepochybn Jan
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tchto), ni

x

1

Nehrad >va):

jinj 1

li n z Nehi id

|an, dvoi - \

|an -
1 /'"- (

asi

; |an z Nehradova:
Matj v. \ .

i".

; Matš z \ .

144. romáš z V.: 11.

\ ícenic, nad ( (slávou, ves: v

\ ii enii e 1

\ ickoV . .
pustý hrad

\
.

\ na ejkovicích, sudi

brnnského, práva menšího žern-

ého, brati [Filip 2.. Miku

iek, Vilím, Znata, manž. AU
Mstnic synové Arkleb, Jan. jinak Jan Dtoch:

266, 27 \, 2j^. 277.

1. Anna z V. a

2. Anna
I ešniky a na Moravci: [09

t.?). — Arkleb, Artleb, z V., z V. a

ote( Albrecht: 251, 304,

q z \'. a z Pršic, man/. Matúše

z Myslova, sestra Anny [.: 66, 97. — 1.

z V. a z Prusinovic, manž. Kateina z S

a z Krhova: 43. 47- — -'• F*ty z v - na Ostupo-

vicích, [brati Albrecht, Mikuláš, Pemek,
1. Znata, manž. Zuzana z Bruzovic, syn

Závis -

v Jan, Jan Dtoch, z V., z \

na ejkovicích, tec Vlbrecht: 304, 305. 390,

1. Margreta z V., syn Václav
[

: = Vác-

lav z Menhartic]: i-'. — 2. Margeta z V.,

manž. Jaroslava Kaka z Mrdic na Uherciech:

Mikuláš z V., M. Prusinovský z V.,

icích, z V. na Surovicích, Syro-

vicích, z V. a na hrad znojemském, krále

JMti komorník, nejvyšší išpán a hejtman králo-

vé Maric JMti hrabství Starého Zvolena, rytí,

[brati Albrecht. Filip _'.. Pemek, Vilím,

Znata], manž. Anna ze Mstnic: 180, [99, 214,

217, . 253,5 10, - 9,270,272, 290, 294,

300. 317. 318, 320, 3
-. 538. -Pe-

V., z V. na Prusinovicích, P. Prusinov-

ský z V., z V. a na Prusinovicích, podkomoí
markr. mor., rytí, brati Albrecht,. [Filip 2.,

Mikuláš], Vilím, Znata: 218, 234, 2~>>, 329,

340. 344, 350. 351, 358, 360, 362. 303, 367,

372, X;j. S*?,, 389-391. — í áclav, syn

rely z V. [= Václav z Menhartic): 12.

ém, Vilím, z V., z V. na Cetochovicích,

z V. na Cimburku, V. Prusinovský z V. na
Cimburku, nejvyšší hofrichté, hofrychté, hof-

richtí, hofrichtý, hofrychtí, hofrychtý,
rytí, brati Albrecht. [Filip 2.. Mikuláš],
Pemek. [Znata], bratranec Závise, manž.

: [3, [ 34, 153, l 56 ,
i:<7. 159-

1 6í . -o. [72, 177. 179. 193. 197.

210, 217, 218, 221-223, 22?. 2-S.

232, 233. 241, 243. 248-251", 235. 256,

271, 272, 274-281. 284-

- x7- 294, -05. 297, 304. 305. 308-312, 316, 317.

yj, 323, 32; 329, 333, 336 338, 340, 31 1. 395.

2. / '/7i»í, / 'ilim
I

Prttí»rtov.s 1

biskup olomou
|

128. Závise z \ ,

Z. Z
3

1
z V., Z. / \'. n.i I

'1 'Klu adicíi h,

Filip 2. |. matka Zurana z Bruz \ ic,

bratranec Vilém / V., man/. Johanka / Háji

312, 322, 328, 390, (i 1. 1.16, pN, i-s. ijS.

Znala z V. na ejkovicích, z V. a \ 1 (rlovicích,

z V. na Uhicích, komorník práva menšího

olomúckého, rytí, brati Albrecht, [Filip 2.,

\l il uláš
I,

I 'leinek,
I
Vilím

I,
švagr [.aroslav

K.uek z Mrdic a na l hericích, man/. Manda
léna starší /. Nevdomí 304, 305, 322, 330, 336,

339, 3 1 4, 368, 38 1 . / \ ilim

z Víi 1a Cimburku, Albrecht z Víi

Cej cích) 285

.

Víckov, zaniklj u Sokolí, o. Tebí, ves: 374.

375, 383.

Vícov, o. Plumlov, ves

V 1 '1 b a c h. v. \\ iedebach.

1. Víde. o. Velké Meziíí, ves: 125. 220, 372.

2. Víde, v Dolních Rakousích: 5. 39, 52, 83, ro2,

242, 240. 248, 253, 254. 259, 207. 283, 288,

2i>2. 203. 200. 298, 332, 335, 352. 363, 367, 368,

391, 39 '. 398, (oo.
1
o,. (20, 421.— Stefan Rauchenpergar, Rawhenpergar, m

nín vídeský, manž. Rozina, Horrichšpanova
/ Brna, dcera Henricha Spona: 83,

[02.

Vidlák, rybník, v. ( Ipatov.

Vidonín. o. Velká Bíteš: ves: 91, 141.

Viktorin (Viktoryn), [syn krále [iího], knieže

minsterberský, opavský, hrabie kladskj etc:

[03. V. také Kunštát, Podbrady. — /'., pod

daný. v. Bezník. - - Viktoryn, služebník, v.

1 'ernštejn, 1 li hunka z P.

Vílanec (Vílanka), o. Jihlava, ves: 108 (místo

Vilánka" ti „Vílanl

Vilém, biskup, v. Olomouc (biskupové), Víckov.

Viléme, Vilémí(?), v. Vilíme Dolní.

Vilémov, v echách, o. Habry, benediktinský

klášter: 132. [63

1 >patové: Petr: [63. — Šimon: 132.

1. Vilémovice, o. Blansko: 15. 17.

— - Jiík z V.: 163.

2. Vilémovice Dolní (Vilémovice, Vilímovice),

o. Tebí, ves: 12, 171, 214. 384. 385.

3. Vilémovice Horní (Vilémoviky, Vilímovi-

kyl. o. Tebí, ves: 106, 374. 383.— Anna z V., dcera Kateina, ze Jiík: 106.

— Jiík, ze Anny. man/. Kateina: 106. •

—

Kateina, dcera Anny, manž. Jiíka: to6.

Vile m o v i k y, v. Vilémovice 3.

Vilíme Dolní (Viléme, Vilémí?), o. Tel,

ves: 26, 103 (místo „Vilémí" lze také, spíše,

ti „Vilémi").
Vili m ovic e, v. Vilémovice 2.

V i 1 í m o v i k y, v. Vilémovice 3.

Vinaský. Vinaský (neureno, podle kterých

Vina): Jetich, v. Prostil

Víska (Véska), o. Jihlava, ves: 340.

Vistonice, v. Vstonice Dolní.

Višové, o. Mor. Krumlov, msteko a ves, tvrz:

231, 235. 314.
— Elška z Petrovce a z V., z V., manž. Hynka
Dtry z Bohušic: 26, •,? — -Jan z Petrovce a

z V.: 36. — Jindich Višovský z Petrovce a



Višové 513 Voda ervená

na V'.: 429. — Jošt Višovský z Petrovce a na

V.: 3!4V 339:

Višovský: Jindich, v. Petrovice -'., Višové.
— Jiík, v. Petrovice 2. — Jošt, v. Petrovice

>., Višové. — Zygmund, v. Petrovice 2.

Vít, opat, v. Zdar 2. — V., klíník, v. Zdar 2.

— V., poddaný, v. Vesce 3.

V i t b a c h, v. Wiedebach.
Vitinves, v echách, o. Jiín: Jindich Kamenic-

ký z V.: 317.
Vííonice, o. Znojmo, ves: 337, 379.
Vítoslavský dvr, v. Ruzsíka 3.

Vítovice, o. Slavkov, ves: 12, 28, 42, 145, 146,

188, 278, 415.— Elška z V., brati Mikuláš, Petr, Romanové
z V.: 24. — Mikuláš Roman z V., bratr Petr,

sestra Elška: 24. — Petr Roman z V., bratr

Mikuláš, sestra Elška: 24.

Vizovice: cisterciácký klášter Smilhajm, jinak

vizovský: 219, 220, 298, 313, 319.
— Karel, kníže minstrberské v Slezi, olešnické

etc, hrabie kladský etc, nejvyšší hejtman Dolní

Slezi etc, Jan, Smil, Zigmund a Jindich,

bratí Kunové z Kunstátu a z Lukova, Jan Za-

jímat z Kunstátu na Tavíkovicích, Ludvík Za-

jímat z Kunstátu a na kláštee svatého Pro-

kopa, Karel a Sezema, bratí Zajímatové

z Kunstátu a na Jevišovicích, praví fundátorové

a štiftíové kláštera Smilhajmu, jinak vizov-

>kého: 219, 220.
— Jindich Kuna z Kunstátu a na kláštee S.,

brati Smil, Vilím, Zykmund: 298, 319. —
Smil Kuna z Kunstátu a na kláštee S., brati

Jindich, Vilím, Zykmund: 298, 313, 314, 319.
— Vilím Kuna z Kunstátu a na kláštee S.,

brati Jindich, Smil, Zykmund: 319. — Zyk-
mund Kuna z Kunstátu a na kláštee S., brati

Jindich, Smil, Vilím: 298, 319.
Vladislav, uherský, eský, dalmatský, charvatský

etc. král, markrabie moravský, lucemburské a

slezské kníže a lužieský markrabie etc. (Wladis-

laus, Ungarie, Bohemie, Dalmácie, Croacie etc.

rex. marchio Moravie, Lucemburgensis et

Slesie dux ac Lusacie marchio etc): 4 [nejm.],

5 [nejm.], 32, 43, 47, 53, 54, 57, 60, 64-71, 77-

83, 85, 87, 88, 90, 91, 93-108, 1 10, ni,
116-118, 120, 129, 131-134, 136-140, 144, 146-

'49, 153, !54, i56
.

l69, 177, 203-205, 207,

211, 212, 214, 215, 241, 242, 249, 390, 391, 432
(str. 96, 102, 103).

Vladislav, o. Tebí, msteko: 374, 37 5, 383,

384.
1. Vlachovice, o. Nové Msto, ves: 92.

2. Vlachovice, o. Val. Klobouky: Petr z V., z V.
na V., P. llachovský, Vlachovský z V. na V.:

177, 193.^97. 209, 218, 221, 261, 274, 275.

Vlachovský: Petr, v. Vlachovice 2.

Vlasatice, o. Pohoelice, ves, msteko: 245, 246.

275. 276, 316-— Dvr Vlasatický: 276, 316.
— Rybníky: Berd, Kíž, Lenovský, Nový,
Šlojí: 245. Lenovský také: 257 a 276.
— Hájava (= snad Haide, u Vlasatic), traf

nebo pastvina?: 276. V. Kounice 1.

— Prokop z V.: 19. — Václav z V.: 41.

Vlásenice, neurena, snad o. Pelhimov: Johanki.

z V., manž. Mikuláše Radkovce z Mirovic na

Batelov, synové Jindich, Karel |Radkovcové
z MirovicJ : 281.

Vlastkovec (Laskovec), o. Slavonice: 317.—^Paskovský rybník: 317.
Vlašim (Wlassim), v Cechách: páni z V. (rod
panský starodávní) : 3.— I. Anna z V., manž. fana mladšího z Luda-
nic: 188, 209. — Jií, Jiík z V., z V. a z Dsova,
na Ousov, na Úsov, podkomoí niarkr. mor.'
ujec Petra z Sovince, bratr Karel: 45, 53

61'

64, 7i, 77, 83, 85, 90, 98, 101, io2,"too"i i

,'

113, 114, ti6, 125, [26, 129, 133, 134, 136, 143!
x 45, !53, 156, 157, i59-i6i, 164, 167, — Karel
z V. (Karolus iunior de W.), z V. a z Úsova,
bratr Jiík: 3, 24, 31, 36, 43, 50, 51, 53, 61-64!
7i, 77, 78, 83, 85, 90, 91, 98, 101-104, 107-109,
IIJ

- — Kateina z V., manž. Zigmunda z Lu-
danic, z L. na Veveí: 159, 169, 170.— II. Ester z V., manž. Jiíka Celouda /. Pá-
lovic, [otec Hynek] : ^7. — Prydrych Jankov-
ský z V. na Slatin: 429. — Hynek Jankovský
z V., z V. a na Slatin, manž. Dorota ze Mst-
nic, [dcera Ester]: 235, 323, 328. — Jan Jan-
kovský z V., manž. Elška z Drahanovic, sestra
Jana Koberského z Drahanovic a na Kobei-
cích, [synové Jindich 2., Oldich a Petr]: 288.— 1. Jindich z V., z. V. a ze Slatiny, J. Jan-
kovský z V., z V. a ze Slatiny, manž. Manda-
lena z ían: 8, 57, 84, 96, 109, 112, 113, 143.— 2. Jindich st. z V., J. Jankovský z V., J.
st. Jankovský z V., J. Jankovský z V. na iši-
cích, [otec Jan], brati Oldich [a Petr]: 323,
386, 415, 429. — Mikuláš z V. a z Otradic!
matka Kateina z Otradic, bratr Václav: 11!— Oldich (Yoldich) Jankovský z V., [otec

Jan], brati Jindich 2. a [Petr]: 386. — Petr
Jankovský z V., z V. a na Plavci, [otec Jan],
brati [Jindich 2.] a Oldich: 415, 430. -

Václav z V. a z Otradic, V. Otradický z V.,
matka Kateina z Otradic, bratr Mikuláš: 11,

73. — Vilím Jankovský z V., manž. Johanka
z Vžník: 358. — Zdenk Jankovský z V. a
v Slatin: 430.

Vlatín (Vletín), o. Velké Meziíí, ves: 86,

213, 265, 376.
Vlava, žleby, v. Kobeice, Mezilesice, Milešo-

vice 1.

Vletín, v. Vlatín.
Vlí Hora, v. Hora 7.

Vlí Ke, zaniklý u Trnového Pole, o. Pohoeli-
ce, pustá ves: 242.

Vlnov, o. Uh. Brod: Burian, Burjan z V., B.
Svtlovský z V., z V. na Novém Svtlov: 161,

162, 164, 167, 168, 170, 177, 180, 337.
V 1 k o c z e, v. Vlkovice.

1. Vlkov (Vlkové, Vlková), o. Velká Bíteš, ves:

218, 359.
2. Vlkov, zaniklý, u Vracovic, o. Vranov, pustá

ves: 338, 393.
Vlková, Vlkové, v. Vlkov 1.

Vlkovice (Vlkocze, Ylkvice), zaniklé u Pravic,

o. Jaroslavice, ves, pustá ves: 96, 189.

Vobora, louka, v. Otradice.

1. Voda ervená, neurena: Dorota, z . V.,

z . V. a na Lochmperku, manželka Urbana
Neklá z Starého Sedla a pak Jana z Gogolína:

11, 19, 98.



\ oda l )ol»ra 5»4
Yrano\

Vodu Dohra, .-.mikl.i u Višového, •
Moi

Krui 50, [2i, 1

. Voda Dobrá, neurena (\ echách?, o Pa

1 brovodský, . 1

1

V., 1
'

' 1. 243.

Vodrad] o Kun. mi. Jan Plachý,

I p[achj \ Prokop z O., P. Pla-

. Milonicích: 87, [8; .

|>. ernický
o, 363, 367

Vodika, iíjmení: Duchek l odikv, poddaný,

v. Popvkj 1.

Vodník} Woidnik, \ bývalém Pruském Dolním
\ ratislav, kraj I ióra

Wargeta \ odník, manž Václava

. inic 237.

\ odu n e c, v. ( Idunec.

Vbhanice (Vahanice, Vahantice), o. Tišnov,

27.

- Beneš z V., syn Jan: 63, 71, [31, 132, [47.

Jan z V., otec Beneš, manž. Marta z Dele-

benky: [32. / 'áclav z V., man Margeta

/ Hork} z Horek): 27.

Vojenice, \ echách, o. Zbiroh: Paz/e/ z V. 206,

Vojetín [druhdy Vojetínek], osada v obci Roz-

sochy, o. Bystice nad Pernšt. 115.

— 1. Jan Tidcátník z V., syn Kfištofor: 42.

2. lan Vrbeš z V., man/.. Kuna, [bratranec

Mikuláš]: 115. — Kištofor z V., otec Jan 1.:

42. — Martin |z Vojetínka] sedl na dvou

dvorech ve Vojetín: 115. - Mikuláš z V.,

[bratranec Jan Vrbeš]: 115.

[VojetínekJ, v. Vojetín.

Vojetínky, dvr: 42 (bud nkterý /. dvor ve V.

[Vojetínku], nebo nkde u V. [Vojetínka]).

Voiislavice, v. Vojslavice.

Vojislavský: Jan, v. Tebelice, Vojslavice.

Vojkov, v echách, o. Votice: Albrecht Vojkov-

ský z Milhostic, manž. Barbora z Nevdomí:
[93, 220. — Alena Vojkovská z Milhostic, ses-

try Anna. Kateina. Vojkovské z Milhostic:

40 '

Vojkovice, o. Židlochovice: ves: 374.
Vojkovská, Vojkovsky: Albrecht, Alena, Anna,

Kateina, v. Milhostice, Vojkov.
Vojna, píjmení: Arklcb [V.J, (Jan ml./ V., Ji-

ík [V.], v. Litava.

Yojnice (Ojnice), mn. ., o. Olomouc: Elška

z O., syn Znata z Kukvic: 61. — Jan Bystice

z ().: 320. — Margeta, Margreta, Markreta
z ( ).. manž. Jana Kropáe z Nevdomí, z N. a

z Budovic, synové Aleš, Jan, Jindich, Jiík,
Krištof, Mikuláš, Zbenek, Kropáové z Nev-
domie a na Buovicích: 17, 24, 27, 43, 72, 73,
120. — 1. Mikuláš z O.: 6. — 2. Mikuláš Bys-
tice z O. a z Kromíže, rytí: 320. — Tas
z O., z O. a na Buovicích: 135, 154, 187, 188.

V. Zárušky, Žaršky.
Vojslavice (Vojislavice), v echách, o. Humpo-

lec: Anna z V., manž. Alše Heruolta z Herul-
tic: 23. — Heman 7, V.: 157. — Jan Vojislav-

ský z V. na Tebjovicích : 250. — Mikuláš
Népr z V.: 86. — Ofka z V.: 47. — Zygmund
z V.: 21.

Vojtch, pevor. v. Velehrad.

V o k a r e c, v. ( >karec

Vok raso v ský, \
.

1 >ki ašo\ ský.

Vok i e š i ce, \ . ( íkešice,

Volešén k a, v. ( Hešinkj

.

Voleš n á Z á v i šn á, \ ( Hešná 1

Volešni c e, v. 1 Hešnice 2.

V olešni k a, v. ( >lešnika 1.

Volfgank, Volfkang: V., probošt, \. Hradišt 3.,

Kounice [., klášter.
/

'.. poddaný, v. Dam
nice.

Volfíhn (Olférov, Volféov), o Daice Burian

z O.: -'-'-'. — Eramym z ( )., z ( ). a na Dlúhé
Brtnici, bratr Jiík: 235, 28] 283. Jiík z O.,

bratr Erazym: 234, 235. Mareš z ( )., z V.,

z V. a /. Dlúhé Brtnice, bratr Václav: 34, 234.

Mikuláš z <). :
2-

. Václav z V., z V. a

z Dlúhé Brtnice, brati Mareš 34, 234.

V o 1 f k a n g, v. Volfgank.
V o 1 Š í, \ o l

-
1 11, \ i Uší 2.

V o m 1 c e, v. < )mice.

Vomický rybník, v. Omice.
Vondra, dvoák, poddaný, v. Olešná 4.

Vondrovský rybník, v. (lodice.

Voneš ( Oneš, Ondej ), v. Kotvrdovice, Oleš-

nika 1.

Vonný, vinohrad v hoe Kunstátích, v. ejko
vice.

Vopálená hora, v . Lelekovice.

Voechové, v. Oechové.
Voechoviky, v. Oechoviky.
Voseanský, Voseany, v. Oseanský,
Oseany.

Vosi a v 1 c e, v. ( )slavice, Oslavika.

V o s 1 a v i c k ý, v. Oslavický.

Vosi a v i k a, v. Oslavika.
Vosmoruby, v. Osmoruby.
Voso v é, v. Osové 2.

Vostojkovice, v. Ostojkovice.

V o s t r o v, v. Ostroh Uherský.
Vostrovaice, v. Ostrovaice.
V o t í n, v. Otín 1.

V o z h a n o v, V o z r a n n o v, v. Svaenov.
V r a c 1 a v i c e Dolní, v. Radslavice 2.

Vracovice, o. Vranov, ves: 154, 159, 256, 364,

393 :V r a e o \ i c e, v. Raeovice.
V r a h o v i c e, v. Pravice.

Vranín (Dolní a Horní Vranín = nyní Vranín),

o. Mor. Budjovice, ves Dolní Vranín: 211.

Tvrz pustá Vranín a ves Dolní Vranín, Dolní

Vranín, Vranín, dvr Vranínský: 317, 318,

320. Ves Horní Vranín: 354.
— Hrza Pinta ze Rtišovic, ze Rtišovic na

Dolním Vranín: 317, 318.

Vranín Dolní, Vranín Horní, V r a-

n í n s k ý d v r, v. Vranín.

1. Vranov, o. Vranov: hrad, zámek, msteko:
7, 105, 107, 153, 159, 256, 268, 269, 363, 393.— Artleb z Boskovic a na V., hejtman markr.

mor.: 160-162, 164, 167, 168, 170, 178, 180. —
Petr ertorejský z ertorye, ertoryje, na V.:

418. 425, 428. — Zdenk Mezeícký, Mezícký,
z Lomnice a na V., rada králové Marije, manž.
Margeta z ían: 209, 217, 221, 222, 226-228,

257, 265, 268-272, 277, 278, 281, 285, 290, 295,

296, 298, 308.

2. Vranov, neuren: Beneš z V., otec Jan 1.,



Vranov 515 Waycznsdorf

matka Anna z Rudulce: 171. — Ctibor, Stibor

z V., z V. na Zeleticích, C. Vranovský, C. Vra-
novský z V., z V. a na Chrlicích, v Chrlicích,

z V. na Želeticíeh, strejc Jana 3., otce Jan 1.,

matka Anna z Rudulce, manž. Kateina z Dolo-
plaz, syn Jan 2.: 133, 102, 171, 198, 203, 208-

2IO, 221-223, 225, 232, 233, 241,243, 247, 261,

284, 285, 287, 361. — 1. Jan z V., manžel Anny
z Rudulce. dcery Elšky z Kivého a Puty, ee-
ného Šabart /. Rudulce, ze Elšky z Kivého,
synové Beneš, Ctibor: 10, [3, 83. - 2. Jan, syn

Stibora Vranovského z V.: 233. -- 3. Jan

Vranovský z V., strejc Ctibor Vranovský z V.,

dcery Johanka, Mandalena: 360, 361. — Jo-

hanka z V., "tec Jan 3., manžel 1. Jan Hostá-

kovský z Arklebic, [2. Jan Beránek z Petrovce,

3. Vilém Dubský z Tebomyslic] : 360, 361

(nejmenována), 408. — Mandalena z V., otec

Jan 3.: 360, 361 (nejmenována).

Vranova, o. Kunštát, ves: 183, 206.

1. Vranovice, o. Prostjov, ves: 62.

2. Vranovice, o. Zidlochovice, ves: 260, 433 (str.

266).

Vranovský (podle Vranova, neureného): Cti-

bor, Stibor, v. Chrlice, Vranov 2., Zeletice 2.

— Jan, v. Vranov 2.

Vratnín, o. Jemnice, msteko, tvrz: 54, 333.

4 '4-

—
- Lipolt z Krajku na V., L. Krají z Krajku

na V.: 338, 353.
1

.

V r a t i s 1 a v, v. \ ratislávka.

2. Vratislav, v bývalém pruském Dolním Slezsku.

vládní okres i kraj týž: Jošt [z Rožmberka],
biskup vratislavský a nejvyšší mistr zákona sv.

Jana špitále Jerozolymitánského v království

eském i v jiných zemích k tomu zákonu stra-

konickému náležících: 320. 321.

Vratislávka (Vratislav), o. Tišnov, ves: 328.

Vrbátky, o. Prostjov, ves: ó.

Vrbeš, píjmení: Jan V., v. Vojetín.

1. Vrbice (j. i mn. .), o. Hustopee, ves: 57, 115,

130, 141, 250. 261, 266, 275, 27^, 2S4.

— Poddaní: Barto, Pavel Hapl, Matj Hupp
(v orig. jen 6. pád: Huppovi), Matj Kotlová,

Jíra Krocan, Ondra Nmec, Jan Roušek, Barto
Ryšavý, Vašek Šilhavý, Vašek Ttinák, Vank
Žid: 261.

2. Vrbice, V r b i t z e, v. Vrb >v.

Vrbno, v bývalém Pruském Dolním Slezsku,

Wurben, vládní okres Vratislav, kraj Svídnice,

pvodní sídlo rodu; pozdji mínno msto V.
v Opavsku: Hynek z V., 11. z V. na Klinikovi-

cích, na Námšti, H. Bruntálský z V.: 243, 246,

255, 258. 260, 2- t, 277, 285, 293. 296, 308.

Vrbov (Vrbice, Vrbitze), zaniklý v okolí Miro-
slav, o. Mor. Krumlov, msteko: 24, 25, 67,
86.

— Poddaní: l\oslar, Reychpertl: 24.

Vrbovec, o. Znojmo, ves: 9, 31, 101, 115, 168, 169,

189.

Vrchlabí (Vrchlabie), v echách: Kuneš z V.,

z V. na Ceky ni : 211. — Vilím z V. na Kurovi-
cích: 211.

Vrchní rybník, v. Kobylnice.

Vrchovic e, v. Pravice.

Vrchovišt (Vrchoviše. mn. i j. .), neureno:
Anna z X., manž. Václava Tavíkovského

z Tavíkovic: 360, 361. -- Jindich Vencelík
z V, otec Petr: 323. — Kryštof Vencelík z V.
a na Tešti: 426. — Matj z V., M. Vencelík
z V., z V. a na Tešti, otec Václav: [45, [58
212, 213. — Petr Vencelík z V., syn findich
I

i jinú nejmenovaní]: 323. — Václav z V., z Y.
a na Žirovnici, syn Matj: 55, 144, 14^.

Vržanov (Wrzanau), o. Jihlava, ves: 374,
(v textu místo „Vrzanou" ti ..Wrzanau" a
pozn.

:

) uprav: Tak v originále, [e to Vrža-
nov), 3S3.

Vesice, o. Kunštát, ve-: [83, 200.
Vesovice, neureno: Mandalena z V., manž.

Albrechta Krajíe z Krajku: 389. — Wolff de
Wrzesowicz [nejvyšší písa král. es.]: 368.

Víšf (Víš), o. Nové Msto, ves pustá na
Víši: 92.

Vsi^Dolní (= Ves Dolní"), v. Ves 1.

1. Všechovice, o. Bystice pod Hostýnem: Jan
Mnich ze V.: 9.

2 Všechovice, o. Tišnov: Machna ze V, 1n.n1/.

Martina z Ústí, M. Hromádky z Ústie: 25, 39
(asi z tchto).

3. Všechovice, neureny: Pavel ze V: 42.

Všemnice, v. Šumice 1.

Všetrapy (Šetrapy), zaniklé u ejkovic, o. Hodo
mn, pustá ves: 141, 250, 285.

Výcapy, o. Tebí, ves: 374, 375, 402, 403.— Jan z V. (= Jan z Nehradova), manž.
Anna z Vícenic: 179. V. také Nehradov, Více
nice 1. — Vank Tluksa z V.: 72, 73.

Vydra, píjmení: Mach l'., v. Biteš Velká.
Vydi Kostelní (Vydi), o. Daice, ve-, tvrz:

37, 81, 213.
— Hynek z V., Ií. Koas z V. a na Borovné,
[otec Jan], matka Kateina z Tamfaldu, manž.
Dorota z Rabštajna: 140. 203. 213. 333. —
Jan Koas z V., z V. a z Knihnic, otec Václav,
manž. 1. Machna ze Zhorce, 2. Kateina
z Tamfaldu, [synové Hynek, Jindich] : 26,

28, 33. 44, 53, 61, 64, 71.'— Jindich z V., J.

Koas z V., z Y. na Knihnicích, [otec Jan],
matka Kateina z Tamfaldu: 140. 180. [98,

274, 290, 302. — Václav z V., manž. Kateina
z Jedlan, synové Jan, [Zdeslav] : 26, 28, 37,

47. — Zdeslav Koas z V., [otec Václav]: Šr.

V ý m y s 1 i c e. v. Vémyslice.
Vysoany, o. Vranov, ves: 94.
Vyšehoí (Vyšeho), c. Mohelnice, ve- 6

Vyškov: 32.

Vyškovec, neuren: Adam Okrasovský z V.: na
Okrašovicích. A. Vokrasovský z V.: 369. —
Matiáš z V., otec Václav: 116. — Václav
[z V.], syn Matiáš: 116.

V y v i c e. v. Vevice.

\V.

Wainczldorf, v. Václavov.
\Y a i t m i 1 1 e, W a i 1 1 m i 1 1 e, v. Weitenmúhle.
W a 1 1 d s s t a i n, v. Valdštejn.

Walter M[ikuláš z Waltersperka, neureno, rada
a sekretá král. eského] : 423.

Waycznsdorf, neureno: Viktoryn Fricek z

W.: 41.



\\ ,1 \ III |M"|^.k.l

\\ as mp<-r-k.i

\\ il\sk.H |)l .

/.ili i .nik \

\\ C \ II (><• I vk .1 || I .
\\ i \ ' ., ,,\\ l-\ I)

\ 1



Zahrádky 517 Záslizly

196. — 1. Jan z Z., [otec Mikuláš, brati Jind-

ich, Linhart, Oldich, Václav]: 80, 119. — 2.

Jan Zahrádeký, Zahrádecký z Z., z. Z. na Bu
díškovicích, z Z. na erveném Hrádku, z Z.

na Hobzí, manž. Krestencí z Léskovce, [otec

Oldich, bratr Jiík]: 294, 297, 307, 308, 310,

3", 3i6, 317, 323, 328, 329, 336-33S, 347, 350,

355. 357. 358, 360, 363, 367-370, 372, 373, 377,

383, 387-389, 39-2, 393. 397. 402. 408, 414, 418,

425, 428. — Jindich z Z., [otec Mikuláš j,

brati [Jan i.J, Linhart, Oldich, Václav 80,

91. — Jiík Zahrádecký z Z., |otec Oldich,
bratr Jan 2.]: 339. — Linhart z Z., [otec Mi-
kuláš], brati [Jan 1.], Jindich, Oldich, Vác-
lav: 80, 91. — Mikuláš z Z., strýc Jana z Sla-

tiny, [synové Jan 1., Jindich, Linhart, Old-

ich, Václav]: 16, T04. — Oldich z Z., [otec

Mikuláš], brati [Jan 1.], Jindich, Linhart,

Václav, [synové Jan 2., a Jiík]: 80, 91, 216.

— Václav z Z., [otec Mikuláš], brati [Jan 1.].

Jindich, Linhart, Oldich: 80, 91.

Zajeí, o. Hustopee, ves: 106, [72.

Zajíma, píjmení: Jan Z., v. Jevišovice, Kun-
stát, Tavíkovice. — Jindich Z., v. Skalice 2.

— Jií /Z. /, v. Jevišovice, Kunštát. — Karel
Z., v. Jevišovice, Kunštát. — Ludvík Z., v. Je-

višovice, Kunštát, Sázava 1. — Prokop Z., v.

Kunštát. — Sazama, Sazema, Sacíma, Sezama,
Sezetna, Sezima Z., v. Jevišovice, Kunštát.

Zakopaná, hora a les, v. Lelekovice.

Zakany, o. Ivanice, ves: 172 (místo „Zákany"
ti „Zakany"), 404.

Zákovice, zaniklé na míst nynjšího Zákova,
o. Lipník nad Bevou: Ondej z Z., služebník

a kmotr Jaroslava Racka z Mrdic a na Uher-
icích: 322.

Zamperk, hora (vininá), v. Miroslav, Václavov.
Zápský (Zapský?): lan, v. Zápy.
Zápy (Zapy?), v echách, o. Brandýs nad La-

bem: Hanek z Z., otec Jan Zápský, manž.
Anna z Královic, [asi dcera Johanka]: 40. 40.

58 (v orig. omylem Hynek), 60, OS, 69, 72. 88

90, 112, 119, 214. 431 (str. 58, . 199). — Jan
Zápský, otec Hanka: 88. — Johanka z Z., [asi

dcera Hanka], manž. Jana z Arklebic: [26,

231 (asi táž).

Zárubice, o. Hrotovice,*ves: 120, 150. 205.— Pánové Zárubští: 232 (t. j. pravdpodobn
Kateina 1. z Z., žila-li ješt, a její synové Jan
a Petr z Hofeic. Vládykové z Hofeic se po-

zdji psali Zárubští z Hofeic). — Jan [z Hofe-
ic], otec Jindich z Hofeic, matka Kateina
z Z.: 156. — 1. Kateina z Z., [otec Mikuláš],

manž. Jindicha z Hofeic, dti Jan. Kateina
2., Petr: 120, 156, 180. 181, 205. — 2. Katei-
na [z Hofeic, otec Jindich z Hofeic], matka
Kateina 1.: 15O. — Mikuláš z Z., [dcera Ka-
teina 1.]: 64. — Petr [z Hofeic, otec Jind-

ich z Hofeic I. matka Kateina 1.: 156.

Záruský (tak ti místo Zarusky), v. Zárušice.

Zárušice, zaniklé u Brankovic. o. Buovice: Zá-
ruského (tak ti místo Zaruského) lesy aneb
hranice: 114. (Neuren; píjmení nebo ozna-

ení držitele statku, asi Tasa /. Ojnic.) — Mi-
kuláš Mince z Z. a na Tšanech: ,^22 (místo

,,z Zarušic" ti ,.z Zárušic").

Zástizly (Zástiezly), o. Zdounky: 1. Anna [ze

Z. a z Raic], man/. Jiíka Bílého
|
/. Popic]:

61. -2. Anna z '/.., [bratr Hynek 2.]. manžel
Hanuš Pozor z Nyklštatu, synové [indich a

Vilém, /Sázavy |z dívjšího manželství]: 358,
388. — Dorota z Z., manž. Jana Kuny /. Kun-
štátu. hejtmana markr. m<>r.. synové B
enk, Jan, Kryštof. Sinil. Kunové z Kun-
státu: 2ii. 284. — Plška z Z., manželka lana
Zampacha z Podštajna, Jana / Potšl
synové Burian, Hynek, Václav, Zdi
z Potenštajna: 00. 102, 10 1. — Filip z /.. na
Kyov. Philip z Z., strýc Heralta a Proka
2., [brati Mikuláš, Protivec

|
: [38, 203 [asi

týž]. — bleralt z Z., otec Heman z Z . strýci

Philip z Z. a Proek, Proek ml. z Z. a na
Mil' ticích, syn Jan Proek z Z.: 203, 247. —
Heman z '/,., otec Protivec z Z. a na ejko-
vicích, manž. Barbora z Kunstátu, syn Herolt
z Z., vnuk Jan Proek z Z.: 87, 88, 115. 130, 134.

135. 141, 142, 203, 247. — 1. Hynek z Z." [bratr

Proek z Z.: syn Jan 3.]: 125. — 2. Hynek
Lechvický z '/.., [sestra Anna]: 246. — 3. Hy-
nek z Z.: 422. — 1. Jan z Z. a z \'e-

ni' i íc: 49. — 2. Jan Lechvický, Lednic
ský, z Z., panoše, hofrichté dvoru pana
maršálka (= Viléma z Pernštejna), syn [ind-

ich: t,j, 56, 66-68, 79. 86, 90, 91, 113. 115,

101 (týž?). — 3. Jan z Z., z Z. na Ždánicích,

J. Zdánský, J. Zdánský (Ždanský) z Z. a na
Ždánicích, J. z Z. na Buchlov, Jan Zdánský
z Z. a na Buchlov, podkomoí markr. mor.,

[otec Hynek i.J, bratranec [= syn bratrv]
Proka z Z., z Z. a na Ždánicích [jeho strýc],

strýc Jiík ze Z., manž. KlŠka, Eliška z Zero-
tína: 135. 142. 154. 10 1. 278 (místo z Zástzizl

ti z Zástizl), 279, 304. 305. 316, 325. 329,

330, m. 336, 338, 340, 347, 350, 352, 355,358,
360-363, 367, 1J2. 373. 377. 383, 3S4. 3S7, 389,

390, 393, 397, 402, 408. 414. 418. 421, 422. -
4. Jan Cetochovský [z Z., otec Jindich 2.?],

bratr Joachym: 422. — 5. Jan Prakšický
|z Z.J: 422. — Jan Proek, syn Heralta z Z.,

strýc Proka mladšího z Z. na Miloticích,

vnuk Hemana: 247. 1. Jaroš z Z., z Z. a

z Morkovic: 50, 51. 53, 61, 04. 71, 77, S5, 90,

91, [Ol, 102, 109. — 2. Jaroš z Z., z Z. na
Morkovicích: 422.428. — r. Jindich Lednický
(Lechvicský) z Z., z Z. na Ziroticích, otec Jan
2., manž. Lidmila z Olbramic, z Olbramic a

ze Lhoty: 85, 86, [06, 115. 141, 142, 153,
178, 245. 246. — 2. Jindich z Z. na Cetochovi-
cích, [synové Jan 4. a Joachym?]: 218. 251. —
Jiík z Z., strejc Jana 3. z Z. a na Buchlov:
285, 422 [asi týž]. — Joachym Cetochovský
[z Z., otec Jindich 2.?], bratr Jan 4.: 422. —
1. Johanka z Z.: 17. — 2. Johanka z Z., dcera

Protivce z Z.: 144 (= Johanka 1.?). — Mar-
geta ze Z., manž. Jana Golejovského z Oupol-
na: 180. — Mikuláš z Z., z Z. na Zeleticích,

[brati Filip, Protivec], syn Zdenk: 183, 198,

218. 247. — Oneš z Z., [syn Petr Oneš?] : 88.—
Petr Oneš z Z. na Ttnici, [otec Oneš?]: 338.— 1. Proek z Z., z Z. na Ždánicích, P. st.

z Z. na Ždánicích. bratr Hynek I., bratranec

(= syn bratrv) Jan 3.: 135, 140, 142, 154.

157, 159, 161, 246, 261. — 2. Proek ml. z Z.,

z Z. na Miloticích, P. z Z. na Miloticích. strýci
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Zanpei k.
'•' oslai . Václavov.

/a\ iick. lesní tra nebo závit<

Zawpeck, (vininá), v. Miroslav, Václavov.

Zb vský rybník, v. Zvr

Zborovec, Zborovice (j. .), neureno, co zna-

mená: rybník pod Zborovcem, rybn

Ot( hleby.

1. Zbo o v 1 c e, v. ( )tchleby.

Zborovice, >. Zdounky, Jan ze Z.: 23, 131

Mikuláš ze /..: 23, 131 (str. 23).

— Racek ze '/..: 23, 86. — Sobin ze Z.: 23, 431

23)-

Zbraslav (Zbraclav), o. Velká Bíteš.ves 172, 1.04.

Zbraslavec Bi - o. Kunštát, ves: 6.

Z bý š o v e c, v. Býši ivec.

Zdenín, zaniklý, \ echách, u Blic, o. Bl:

Albrecht Dubanský ze Z. na Svojislavi: \2\.

— 1. Jan Plzák st. ze Z.: [72, [78. 2. /an

ze Z., ze Z. na Habrovanech, J. Dubanský ze

Z., manž. Salomena ze Lhoty 8., [synové Jan

3., Vilím
I

[38, 1 1 1. t8 - '. 218, 2^7.

294. — 3. Jan ml. ze Z..
|
itec

Jan 2.. bratr Vilím]: 349. — Johanka ze Z...

man/. Bohuše Herynka z Slúpna: 206. — /';/;')»

Dubanský ze Z., ze Z. a na Habrovanech, sudí

práva menšího kraje brnnského, v kraji brnn-
ském, [otec Jan 2.], manž. Mandalena z Dobr-

338, 350. 37i= 37-'. 397, 400, [08, 414, |is.

Zrftín. o. Plumlov: Knz Bernart Zoubek ze Z...

lkan kapituly kostela Olomúckého:
- Joachym Zoubek ze Z. na Mošenici : 399.

Zeleny, píjmení: Burian Z., v. íany 1. — Jan
v. v. Kxhov 1.. ían) 1

.

Zelowicz, v. Zidlochovice.

Z e š o více, v. Zašovice.

c o v o, v. Zhoovo.
Z hoec, v. Zhoec 1.. 2.

1. Zho. (Sh r. Zho Zii 'i^etina), o. Jihlava, ves:

13, 360. 374, 377. 388.— Barbora ze Z., manž. Jindicha z Zeletavy,

J. Jedovnickéh" z Zeletavy: 2S9 (asi z této

Zhoe). — Jan Klusáek ze Z.: 13. — /tí& ze

Z., ze Z. na Gotvrdovicích : 9. 10. 17. 35, 62.

2. Zhor. .
i

-
i

3. Zho (Zho Pivcova), v. Zho 9.

4. Z h o , v. Zho Zál<

5. Zho F r a n k o v a. v. Zhoec 2.

o. Zho Holubí (Zho, Zho Holubova), o. Velká
Bíteš: 60, 17^. 236, 237 (dvr tu nebo
v Rud" 1

.

—
- Dvr, <love Kuníkovský: 60. — Dvr. slov

Maikovský (spíše tu než v Jestábí [.): 20.

,
-1 tra (d( »sud tra ..\' Babovech" 1

- 1. Jan Holub st. [ze Z. |: 00. 2. J.

Holubek ze /.. I. Holúbek ze Z., ml.: p. on,

131 1
ke Jiik Holub ze Z..

Rud) 237. Mariin, syn
. >\ ( (mastuov [ze Z.

|
1 10 Mattíi ze

Z. otec ./ ( ;u. eenj Lhotský 1
- [an Lhotský

ého, v. Jabloov I, oba na d\ 1 >i e ve
Z. II.: 230. \li,,i Omasta [ze Z.], Mikuláš
Omasta ze Z., syn Martin: 11. [49. V. také
1 1<

. /..: 20. Jan
/• z Cikova [má dvr ve Z.], ddek

Martin Novák: 173. Martin Vovák na
dvoe ve Z., vnuk Jan Novák z ikova: 173. —
./mí Peksa na dvoe ve Z. v Holubov 230.

7. Z h !• M a 1 á. v. Zhoec 3.

8. Zhor P i v co v a, v. ZI

9. Zbo Stráneka (Zho Pivcova), o. Velké

Meziíí, ves: 268 (ves Zhoe Zhoec 2.?),

374, 377-
to Zbo Zálesná (Zho), o. Velká Bíteš, ves:

i;-'. ;"i

11. Zho Zhousetin a, v. Zho 1.

1 Zhoec (Zhoec) zaniklý, dnes jen dvr,
obce Jestebí, o Jihlava, pustá ves: 22;^, 234,
235, 281, 133 (stí 234). V. také Krotajchl,

Kn ta) ch) 1.

Rybníky: Dolní 281, Myši kout 223, 234,
Nový jj!>.

Les, -love Zhoecký: 281.

\fachna ze Zhorce, man/, lana Koase
z Vydi: 26.

2. [Zhoec Frankv] (Zho Frankova, z Dolní

Zhuorce, v. Dolní Zhrci, o. Velké Meziíí,
ves: ^2. 268 (ves Zhoe = ves Zho 9.?), 372.

3, IZhoec Zadní] (Zho Malá), o. Velké Mezi-
íí, ves: 374. 377-

Zhoecký les, v. Zhoec 1.

Zhoovo (Zhorcovo), neureno, zaniklé na pan-

ství erná, o. Velké Meziíí, pustá ves: 374.
z Dolní Z h 11 o r c e, v D o 1 n í Z h u r c i, v.

Zhoec 2.

Zibenhiertar, Zybenhiertnr, Zybenhyerter, pí-
jmení : Jan Z.: 39.

Zikmund (Zigmund), kanovník, v. Brno (chrám

a kapitula u sv. Petra). — Z., prol>ošt. v.

Olbramkostel.

Zich, mlyná, v. Stojšice.

Z i r o t i n, v. Zerotin.

Ziz (tak v orig., = Zíž nebo Ziž?), poddaný v.

Tasí v.

Zlín: Jiík Tetaur z Tetova a na Z., J. st.

z Tetova na Z., J. Tetaur st. z T. na Z., sudí

práva menšího zemského kraje olomúckého,

[otec Vilém 1.], syn Vilím 2., vnuk Mandaleny
z Lomnice: 208. 218, 247, 249, 266, 277, 284.

— 1. Vilém Tetaur z Tetova a na Z., z Z., [syn

Jiík]: 53, 71, 77. — 2. Vilím, syn Jiíka,
vnuk Mandaleny z Lomnice: 208.

Zntínek (Znitínek), o. Velké Meziíí, ves:

220. 372.
Znojmo: msto: 88, 187, 216. 217, 232. 233,

241, 258, 269, 270, 282, 290, 292, 293, 295, 300,

330, 302. 364, 433 (str. 293, si. 1., . 2^ 1

— Arciprist ve Z.: 88. — fara a fará od sv.

Michala: 217.



Znojmo Žár

Klášter dominikánský u sv. Kíže: 188, [89,

300-302. Pevorové: Blažej: [88, [8g

Tomáš: 300-302. — Subpevor: Jiík: 189. —
Šebestián z Vajtmile a na Chomutov a páni

z Vajtmile, undátoi a vrchní páni kláštera:

300-302.
Klášter sv. Kláry u Matky Boží, klášter

Matky Boží, v Znojm na pedhradí ležící,

ped zámkem znojemským ležící: |o, 68, 69,

216, 217. — Abatyše: 1. Barbora 49. — 2. Bar-

bora: 210. 217. - - Pevora: Markéta: 216,

217.— Mšané: Ludvík Ebrhartl: 11 o. - Plaku
(Plank?): 300. — Martin Šandlar: 300.
— Hrad, zámek znojemský: 226, 227, 205, 270.

41b.

— Jakub Preygl |Preygel?], lovk píslušejí-

cí k hradu zn.: 226. — Zygl [Zygel?], lovk
píslušející k hradu zn.: 220. — Vachek,
Vašek, lovk píslušející k hradu zn.: 205.

270. V. také Hartvíkovice.
— Jan z Tavíkovic a na Polici, hejtman hradu
zn.: 226.

— Václav z Lomnice, V. z Lomnice na hrad
zn., V. Mezeícký z Lomnice na Ošpornu,
pán a držitel hradu zn., V. Mezeícký z Lom-
nice na zámku zn. a Ledci, bratr Zdenk: 270,

398. 399, 418. — Zdenk Mezeícký z Lom-
nice na zámku zn. a Ledci, bratr Václav: 418.
— Mikuláš Prusinovský z Víková na hrad
zn.: 234.

1. Zolczar, Zolczarova, píjmení: Kištofor 7..,

Lukáš Z., v Olomouc (mšané). — Marta Z.,

v. Brno (mšané).
2. Zolczar, vinohra, v. Ivanice.
Zoubek, píjmení: Bernart Z., v. Olomouc (kostel

Olomoucký, kapitula), Zdtín. — Joachym Z..

v. Moštnice Horní, Zdtín.
Z u m b u r k, v. Žumburk.
Zuzana, dcera Anny, lékaky z Meziíí, v.

Meziíí Velké (mšané).
Zvrkovice (Ykovice, Zbrkovice, Zvrko-

vice), o. Mor. Budjovice, ves: 40, 357. 385,

413-— Rybník Zbrkovský: 385.— Anežka z V. : 40.

i.Zvole (muž. i žen. rodu), o. Bvstice nad Pernšt.:

18, 27'.

— Poddaní: Brum, Kršín: 1S.

— enk ze Z., bratr Jan: 18, 27, 31, 30. 87.— Jan ze Z., bratr enk: 27. — Margeta ze

Z.: 6.

2. Zvole, o. Záheb: Bohuše ze Z., manž. Kate-

ina z Marejže, synové Hynek, Jindich: 102.

109, 112, 113. 115, 116, 120, 125. 12, 129.

L3 . L33, Í3Ó-I38, 142. — Hynek ze Z. a

z Koltštejna a na Kunovicích, matka Kateina
z Marejže, bratr Jindich: 306. — Jan Zvolský

ze Z. (asi z této) : 79. — Jindich ze Z. a

z Koltštejna, [otec Bohuše ze Z.], matka
Kateina z Marejže, bratr Hynek: 306. —
Kateina ze Z., manž. Šepána Kusého
z Mukodl: 51. — Margeta ze Zvole (snad

z této), manž. Frydrycha Beznického z Ná-
choda: 379. — Markvart ze Zvole: 49. — Znata

ze Z.: 114.

Zvolen Starý, na Slovensku: Mikuláš Prusinov-

ský /. Víková, nejvyšší išpán a hejtman králo-
v Mane hrabství Starého Z.: 328.

Zvolský: Jan, v. Zvole 2.

Zvonoviee (Svonovice), o. Vyškov, ves 1^4,

157. 203, 221. 395. 3')''.

Z e 1 v i c a r y , n >!í z e 1 v i c k ý c h, v. Zeli rvice 2.

Zybenhicrtar, Zybenhyerter, píjmení: Jan Z.,

v. Zihenhiertar.

Zvgl
l
zygel?], poddaný, v. Morašice, Znojmo.

Zylbrperk
1 Silberberg), le-. v. Rudolec 1.

Z.

Zabice, o. Zidloohovice, ve-: 14. 36.— Hynek Žabický z Martinic: 134. — Jan
Žabický z Martinic: 21.

Žabický: Hynek, Jan. v. Martinice 2.. Zabice.
Zabinec, rybníek, v. Siluvky.
Žabka, píjmení: Jiík Z., v. Brno-Spill>erk Lim-

berk.

Žabov, a-i tra, v. Zho 6.

Z a a 11 y, Z a a n s k y dvr, Zaanský
rybník, v. Zatany.

Žálovice. o. Mohelnice, ves: 6.

Žalkovice, o. Kromíž: Matyáš Žalkovský z Z.:

-
4I 5-

Žalkovský: Matyáš, v. Žalkovice.

1. Žampach, hrad-u Zamberka. v Cechách: Jan
z Potnštejna na Z.: 155.

2. Žampach (podle hradu Z. u Zamberka, v e-
chách, o. Žamberk), píjmení: Jan Z., v. Pot-
štejn. — Václav ?.., v. Potštejn. — Zdenk 2.,

v. Nmiky 1.,

Zarošice (Žarušice), o. Zdánice: 198.

Zatany (Zaany), o. Zidlochovice, ves: 397,

399. 418, 419.
'

— Zaanský dvr: 419.— Rybníky: Jezérko - Jezírko, Nesvail, Pod
Nesvailem, Zaanský: 399, 418 (v orig. omy-
lem Xesvail).
—Hanuš z Biskupic na Z.. H. Haugvic z Bi-

skupic a na Z.: 418, 410. 422.
— Pán Jiíkovský itak ti místo jiíkovský),
[držitel Zatan, nkterý z Jiíkovských ze

SvojkovaJ: 418.

1. Ždánice, zaniklé na panství Bítov, o. Vranov
(nebo Mor. Budjovice?), pusté: 94.

2. Ždánice, msteko: 385.— Jan z Zástizl na Z., J. Ždánský, Zánský,
z Zástizl na Z., J. z Zástizl a na Buchlov,
podkomoí markr. mor.: 304, 305, 421. 422.

—

Proek z Zástizl a na Z., P. st. z Zástizl na
Z., bratranec (= syn bratrv) Jan z Zástizl:

140. 142, 154, 246, 261.

Ždánský, Zánský: Jan. v. Zástizly, Zdánice 2.

i. Žár, o. Blansko, ves: 295.

2. Žár, Zámek Žár, o. Žár, klášter cister-

ciácký (cisternský) ždárský (ždárský): 19, 20,

45, 46, 80. 81, 102. 103. 297-300, 319 (místo

„ždárského" ti ..ždárského"), 320.
— Klášterství v Kišanov (= ást K.) :' 19, 20.

— Opatové: Ambrož: 298, 299, Linhart: 102,

103. Václav: 2cjj. 299. 319. Vít: 45, 46, 80, 81.

— Pevorové: Jan: 80, Jindich: 102, Jií, Ji-

ík: 319. — Klíník: Vít: 102.



/,!.,. Zerotí

Vikioryn, knieže minsterberský, opavs

hrahie kladskj etc, undátor kláštera ždárské;

I,,, |

Cunstátu, nej\ ysši

sudí markr. m >•> Kuna z Kunstátu

ii. i místí knížat minstrberských a jiných pán
•li svých, spolufundá-

rchnich pán klá

hym, Jindich, Hanuš a Jií, / bozi mi

losti kiu/.it.i minstrberská v Slezi, olešnická,

Kunstátu a z Pode

hrad. Jan Zajímat /. Kunstátu ic na

ich, nejvyšší sudí markr. mor . Smil,

mund a Jindich, bratí vlastní Kunové
tu a na kláštee Smilbajmu, Ludvik,

Kai •na Zajímat <vé . Kunstátu a

/ [evišovic, Boek Kuna z Kunstátu na Luko
na míst pana Smila, pana Jana, pana

a a pana Kristo/a. brati svých vlastních

nedílných, praví štyftýové a fundátorové kláš

;kého: 298, 299.

Zárec, rišnov, ves: 1 14. 328.

Zebtín, Brno-venkov, ves: 10. 47. 98, 113,

, 271, 272, 306, 307, 387.
— Machna z 2.: 28.

Žebrák, rybník, v. Pavlice, štítary.

Zehart, Zerhari, píjmení: Petr 7... v. Nasavrky,

Palupin.

Ze 1 a t a v a, v. Zeletava.

Zelenky, v Cechách, o. Duchcov: Jaroš z 2.:

1 13. 125.

Zeletava (Želatava), o. Tel, msteko: 312.
— Vavinec Šlak, msenín v msteku 7..

312.— Jindich Jedovnický z 7... man/.. Barbora ze

Zhoe: 289. — Matj z 7., syn Václav: 15, 17.

- Václav z 7... 1 tec Matj, man/. Zofka
hicz: 36.

1. Zeletice, o. Znojmo, ves, tvrz: 142, 161, t68,

379-— 1. Jan Rechmberk z 2., [asi bratr Jiík]:
142. — _'. Jan Rechmberk z 2., z 2. na er-
mánkovicích, bratr Petr: 314, 315, 333 (Jan a

Petr Rechml>erci, bratí vlastní z 7..), 338. —
Jiík Rechemberk, Recbmberk, z 2., z 2. na
Tulešicích, [asi bratr Jan 1.]: 251, 2j^. —
Petr Rechmberk z 2., z 2. na Tulešicích, bratr

Jan 2.: 314. 315. 7,7,7,, 338. — Kateina z 2.

(spíše z tchto než z 2. 2.), manž. Miloty He-
rynka z Slúpna: 287, 334. — Ludvík Beznic-
ký z Náchoda na 2.: 229. — Jindich Lechvic-
ký z Zástizl na 2.: 178.

2. Zeletice, o. Zdánice: Kateina z 2. 1 spíše z 2.

',-
! 287, 334- _— Beneš Krma z Konipas na

2.: 339. -- Ctibor, Stibor, z Vranova na 2..

C. Vranovský z Vranova na 2.: 208. 210. 221-

223. 22?. 232, 241. 243. 247, 261. 284. 285, 287.— Mikuláš z Zástizl na 2.: 198.
Želíce, zaniklé jihozápadn od Nosislav, o. 2i-

dlochovice. ves: 14, 36.— Lúka, -love Nažlická (podle vsi 2., tehdv
již pusté): 109.

Zeliv, v Cechách, o. Humpolec, klášter premon-
strátský želevský, želivský: 14, 56, 113. 125,
141,340,341.— Opatové: Ondej: 340, 341. — Petr: 56. —
Václav: 14. 56.

1. Zelovice, o. Mor. Krumlov, ves: 242. 349, 378.

Zelovice (Zilovice), zaniklé u Zvonovic, o.

\ yškov, pustá ves 134, 157, 203, 305, 396
Rolí, slov Želvicary (nebo Zelvicarj 1 395,

rolí elvických (nebo zelvických?): 396.
Zeravice, < Kyjov Arnošt Kušel / /.. rytíi

50, 51. 188 Dorota /. 7.., z 2. a z Kvasic,
[manž. Víta z Kralic], synové Blud, Jan, Jind
ich, Petr, Zbynk, z Kralic 8, 19, 22, 28, 78,

86, 107.

Zerhart, Zehart, píjmení: Petr /., v. Nasavrky,
Palupm.

Zernvka (Zrnuovky), o. Tišnov, ves: 114.

Zerotice (Zirotice), O. Znojmo, ves, tvrz, zámek
[28, 141, 358, 387, 388, 416.

Jan /. Vajtnulc na Z.: [28. Václav
z Veitmile a z Z.: 128. Jindich Lechvický
/. Zástizl na Z.: 245.

Zerotín, o, Šternberk: Bartolomj z Z., z Z. a na
Strážnici, / 7. a na Bedslavi, [otec Jan 2. |,

brati Jan 3. a Karel, z 2. a na Strážnici: 24S,

-5'. 253, 255. 337. Bedich z Z. a na Štram-
berce, [otec Petr, syn Jan 4.]: 265, 2jy, 278,

285, 293. — 1. Bernart, Bernhart, st. z Z., z 7.

na Devohosticích, [otec Jan i.J, bratr Petr,

Viktorin. manž. Miairgeta z Bakovic: 171, 177,

170. 222. 277. — 2. Bernart, Bernhart, z Z., B.

ml. z 2.. / 2. na Devohosticích, [otec Petr],

bratr Vilím, [Bedich, Pemek], manž. Klška

/ Fulštejna: 170. 305, 3-'". 3-7. 336, 338, 347.

350. — 3. Bernart, otec Jan 3., matka Johanka

I

z Lipého]: 344. — 1. /:7.C7>'d z 2., dcera Kate-
ina z Skalice, ze Ctibor z Kozího: 8. — 2.

Eliška, Plška /. 2., manž. Jana 2dánského
z Zástizl, J. z Zástizl a na Buchlov: 316,

422. — Fridrich, Frydrych z 2., z 2. na Bílo-

vicích, z 2. a na Miloticích, z 2. a na 2idlocho-

vicích, [otec Pavel]: 402, 408, 414, 418, 419,
422, 427. 428. — Jakub z 2. a z Devohostic:
155. — 1. Jan z 2., J. st. z 2., J. z 2. na Ful-

nece, z Fulneka, J. starší z 2. a z Fulneka
[nejvyšší sudí cúdy olomoucké], (Johannes de
Zirotin, supremus czudarius czude Olomucen-
sis). [3. manž. Machna z Nové Cerekve]. syno-

vé Bernart 1., );m 2. a Viktorin z 3. manžel-
ství, Petr z 1. nebo 2. manželství: 21, 25, 31,

35. 50. 5'. 53-55. 57, 61, 64-67, 79, 83. — 2.

Jan z 2., J. st. z 2. a na Strážnici, [otec Jan
1.]: 129, 130, 133, 136, 142-145, 153, 157, 193,

195, 218, 432 [str. 115, pozn.
4

) a ')]. — 3. Jan
v. 2., z 2. a na Strážnici, nejvyšší komorník
markr. mor., [otec Jan 2.], brati Bartolomj,
Karel, z 2. a na Strážnici, ze (v orig. syn)

Bohunky z Pernštejna, manž. [1. Johanka
z Pernštejna], 2. Johanka [z Lipého], syn Ber-

nart 3.: 27, 51, 86, 91, 126, 128, 136, 141,

155, 160, 161, 164, 168, 171, 172, 183, 187, 188,

J 97, ! 98, 2°9, 2I °, 221, 222, 225, 226, 229-232,

-'34. -'35. 241, 243, 249-251, 255, 256, 258, 259,

265, 268, 27I, 2-J-J, 278, 28l, 284, 285, 289, 290,

-'93. 295, 296, 300, 308. 309, 310 (nejm.), 311,

3C5. 3ió, 317 (nejm.), 318, 323 (n.), 324. 327
(nejm.), 328, 329, 332, 335^339, 342, 344, 346,

347. 350, 352 (nejm.), 354, 358, 360, 363. —
4. Jan st. z 2., z 2. na Hrušovanech, z 2.

na Rosicích, [otec Bedich], ujec Voldicha
z Lomnice a na Xámišti. manž. [1.] Marianna
z Boskovic: 389, 393, 397, 402, 404, 407, 408,



Žerotín 521 Žumburk

410, 411. 414. 418, 420, 425, 428, 430. — Karel

z 2. a na Strážnici, [otec Jan 2.], brati Barto-

lomj, Jan 3.: 251. — Pavel z. Ž. na Buchlov,
/, Z. na Bzcnci, z Z. na Napajedlích, [syn Frid-

rich]: 294. 308, 310, 311, 316, 329, 333, 336.— Petr z Z., z Ž. a z Fnlneka, |otec Jan 1.,

synové Bedich, Bernart 2., Pemek, Vilém]:

90, 101, 106, 108, 109, 111, 112, 115, 120, 126,

133. l&, '3S , 139, [4". 1 4-', 143. J48, 153, !59
:— Pemek z 2. na Šumberce, [otec Petr, brati

Bedich, Bernart 2., Vilém]: 367. — Viktorin,

Yiktoryn, z Z., [otec Jan 1., bratr Bernart 1.,

Jan 2., Petr]: 164, 167, 168. — Vilím z Z.,

z Z. na Devohosticích, [otec Petr], brati

[Bedich], Bernart 2., [Pemek]: 305, 326,

3-7. 33 (\ 376, 393-
Zerotský: Jan, v. Bor I., Žertky 1.

1. Žertky (Žirótky, Žiruotky, 2irtky), o.

Kunštát, véska, ves, tvrz: 47, 51.

— Elška z Serkovic a z Z.: 50. — Jan Zerot-

ský z Boru a na 2.: 421.

2. Žertky (Žiruotky), o. Znojmo, pustá ves: 187.

Z e š o v i c e, v. Zašovice.

Žid, píjmení: Vank Z., poddaný, v. Vrbice 1.

Zídek, vinohrad, v. Nosislav.

Zidlochovice: msteko, tvrz, zámek: 7, 62, 63,

130. 132, 227, 228, 294, 297, 319, 332, 397, 398,

411, 422.

— Kaple sv. Barbory: 130.

— Štrosperk, hora (vininá) : 411.
— Anna z Valdštajna a na Z., z Z., otec He-
ník. bratr Hynek z Valdštajna, z Valdštajna

na Z., z Z., sestra Machna, tetka Kuka
z Krava a z Strážnice: 62, 63. -- l leník

[z Valdštajna a z Z.], syn Hynek, dcera Anna:
15, 62- — Hynek z Valdštajna. jinak v. Zidlo-
chovic (Hinko, Hynko, de Wald-stayn, Walds-
stayn, alias de Zelowicz). z Valdštajna na Z.,

z Valdštajna a z Z., otec Heník. sestry Anna,
Machna: 3, 10, 13, 15, 21, 62. — Vratislav
z Pernštajna a na Z., rada a komorník Maximi-
lána, krále es. etc. : yj},. — Frydrych v. Zero-
tína na Z.: 428.

Z i 1 o v i c e, v. Zelovice 2.

Z i r o t i c e, v. Zerotice.

Žirovnice, v echách, o. Poátky: Barbora,
dcera Matje Vencelíka z Z. a na Tešti: 214.— Jan, syn písaíkuov, z Z.: 46, 431 (str. 46).
V. také Jihlava, Stojeín. — Matj Vencelík
z Z., z Z. a na Tešti, [otec Václav z Vrchoviš
na Z.], manž. Barbora z Lapic, dcera Barbora:
x 93> 2I 3, 2I 4, 2D5- — Václav z Vrchoviš a na
Z., syn Matj z Vrchoviš [= Matj Vencelík
z Z., z Z. a na Tešti]: 55, 145.

Žiruotky, v. Žertky 1., 2.

Z i r t k y, v. Žertky 1.

Žitínský (podle Žitína, v echách, o. Nepomuk)

:

Voldich, v. Blaždice.

Žíž (Ziž?, v rig. Ziz), píjmení, poddaný, v.

Tasov.
Žumburk, rybník, neuren (na panství Velké

Meziíí, na díle Vladislava Mezíckého
z Lomnice) : 268 (místo „Zumburk" ti „Rum-
burk").





v / V /

rejstík vci
(Jsou do nho pojaty i opravy a doplkv)



\ ysvtlivkv
k i ejstíku vcí.

textu pojato více, než to bývá obvyklé. Jsou to bud citáty, jednak

jednak voln podané, nebo jednotlivosti, a chce se tím ukázati na bohatství tohoto pra

mene pro djiny zem.

od rejstíku jmen osobních a místních užilo se jenom jednoho typu písma, antikvy.

Pesné citát) jsou dány do uvozovek.

Proloženým písmem jsou tištna hlavní hesla, ale množná ísla nkterých jsou neproložen u ísla

jednotného. Proložen jsou tištna také podhesla, vzniklá tím, že hesla, která k sobe obsahem ná

, zaadila pod jedno hlavní heslo Na míst takto peložených hesel jsou odkazy na ono sou

heslo hlavni, v nmž jsou podhesla sestavena v abecedním poadí ve zvláštních odstavcích,

Taková podhesla jsou u nejvyšších úedníku, kde se jmenují také jejich zástupci, ti manství, kde

se uvádjí jejich majitelé, dále u hesel msteko, msto a zejména u hesla soud.

lik hesel je vloženo do hranatých závorek; to znamená, že se v originále nevyskytují, na

p. [listina], v. list, nebo [lom kamennj !. štanproch, stanpruch. Po hranatých závorek uvnit he

sel byla dána slova, která v originále bud také nejsou, nebn jsou na jiném míst, ale hýlu I eka

odtud je doplniti.

I' kulatých závorkách jsou bližší urení místa, osoby, vcného hesla, jazykový tvar hesla v ori

ginále, doplnní, obsah, vysvtlení hesla, pochybnosti a dohady, stránky / oprav a doplk a u n
kterých hesel jména všech míst.

U hesel, jejichž obsah jest podán jii v rejstíku jmen osobních a místních, odkazuje se jen na

tento rejstík, na p. arcibiskup, v. Brindisi, nebo proboštství, v. Hradišt 3., Mín, Olbramkostel.

I' nejvyšších komorníku uvádjí se jenom stránky, na nich/ se jmenují s tímto titulem, stránky

vymažu jsou u k iždého komorníka v úvodu, v ásti o práci nejvyššího komorníka.

íslice s krát, pidaná za stránkou dokladu, na p. v hesle dvr: Alexovice 368(2x1, znamená,

že dvr. zde týž, se na str. 368 jmenuje ve dvou zápisech, jindy však, na p. v hesle bratr: $47

(3x), že se na této stránce mluví o bratru v teth zápisech, ale po každé o jiném.

Zkratkou v. (= vizi se odkazuje na heslo nebo na hesla, kde jsou stránky doklad; tím se za-

bránilo dvojitému uvádní týchž dokladu. Zkratkou srov. (= srovnej) se odkazuje na jiné heslo

nebo na jiná hesla téhož blízkého obsahu, na p. hory. srov. vinice, vinohrad.

Nkterá hesla se vyskytují tak asto a mají takový obsah, že by bylo zbytené zaznamenávati

všechn) doklady. Jsou namnoze v píslušenství statk, a není vždy možno rozhodnouti, jde-li

1 1 skutení ist nebo jenom o obvyklý vklad< »v v formulá. (Že však i slova tak hojná, jako na p. s mlýny

a mlýništmi, nemusí vždy býti pouhou formulí, je vidti na str. 249/31, p. 2. kde byla od nejvyš-

šího komorníka vymazána.) Nkterá z tchto hesel nebyla do rejstíku vbec pojata, na p. s do-

linami, s doly, s horami i s doly, s mezemi, s hranicemi; u nkolika se jen bez doklad pozname-

nalo: asto, astji, velmi asto; u jiných se pipojily toliko první ti doklady s týmiž poznám

kami.

Vedle obecn známých zkratek a shora uvedené v. a srov. užilo se v tomto rejstíku také tchto:

march. (= marchionatus), mst. (= msteko), mor. nebo moravsk., (pro tvary pídavného jmé-

na moravský), nejm. (= nejmenován, t. j. plným jménem, nýbrž, jen: komorník, sudí), zm.

(= zmínka).



A.

abatyše, v. Brno (klášter cisterciaek), Dale-

šice, Oslavan}-, Pustim, Tišnov, Znojmo.
arcibiskup, v. Brindisi.

arcikníže rakouský, v. Ferdinand i.. Ferdi-

nand 2., Maximilián.

a r c i p r i s t, v. Znojmo.
archiv: msta Brna 118, moravský stavovský

i id. moravský zemský ti 8. 397, 399.
|a u g u s t i n i á n i], v. Brno (kláštery), Schrat-

tental.

[augustiniánk y], v. Brno (kláštery), Dale-

šice, Olomouc (kláštery).

B.

3*3-bakalá: knz Václav, sv. Písma
barones, v. páni.

beka, beky: vina, na víno 182, 210, 301, 302,

304, 312. 398, 4",4I5. 4-7-

[benediktini], v. Rajhrad, Sázava 1., Teln,
Vilémov.

[benediktinky], v. Pustim.
bern: 224: — královská 61, 66, 224; — krá-

lovská aneb zemská 224; — od krále neb zem
požádaná 228.

bern ý, v. mince, zlatý,

biskup, v. Olomouc, Varadín Velký, Vratislav

2.; v. také povolení, potvrzení, úad.
biskupství pražské (klášter ždárský v nm)

299.
blána ka: Dorota z Bystice, Jakubova, 34.

blud)-: — a sekty 267: bludy pikhartské, bludo-

vé pikhartští a nekesanští 117.

b o s á c i, v. Brno (klášter františkán),
brána: — železná 318.

brán, v. rybník,

bratr: — nedílný: 34, 158, 2^3, 286, 310, 314.

315. 34o, 347 (3X). 354. 369, 370. 385> 387. 39°.
422 (splacení bratra), 430;

brati nedílní: 178, 226, 232, 289. 306, 315 (2x),

319, 324, 333, 35S(4x), 356(2x), 358, 350(2x1

384, 413; brati a strýcové nedílní 323; srov.

rozdlení, rozdliti se, rozdíl,

b r a t í zákona rvtieujicého sv. Jana, ktitele

Božího, posvátného domu špitále Jerozolymi-

tánského 320.

Bratí eští (na Morav) 117.

bratran 6.

bratranice 287.

beh: 57, 289; — násedlovický (Násedlovice I.)

340; s jediným — potoka hvojnice 128; —
potoný 17 (pileží k louce): k opravování hráze

zem v — bráti 396:
behy: 206; s obma behy 144, 370; — ryb-

nin 86; k opravování hráze zemi bráti v

362; s behy: 13, 19, 36 a d. velmi asto.
beziny: 1 16, 127, 354.
b urgr a v i u s, v. purkrabí.

c a m erariu s, v. komorník.
c a n c e 1 1 a r i e, v. kancelá.
cancellarius supremus regni Boemie, v.

kanclé nejvyšší království eského.
capitaneus, v. hejtman markrabství morav-

ského.

cedule: — díli 220, 221, 22 3, 423, 424, 425; —
dluh 305; — dluh pod peetí 322. 346; —
podaná ke dskám 352; — (= druhé poruenstvíj

344-34()
: — o odkazech 345.

cedulka: — poznamenaná pi klenotech, komu
se odkazují, — o penzích, komu se odkazují 345.

c e n t n ý 405.

cesta: 276, 281, 349, 361. 385, 386; — Haklova
386; - - svobodná 206, 396; — úlehlní 257;

cesty: 219, 419.

c í n o v ý, v. náiní.

circatrix, v. Kouníce 1. (klášter).

císa. v. Fridrich: — ímský, v. Ferdinand 1.,

Maximilián; — jako král eský a markrabí
mor. dovoluje vymazati ze zemských desk plat

400: k žádosti a prosb ;i osobou císae jest

pijat za rána- 5; v. také potvrzení.

[c i s t e r c i á c i], v. Sedlec 2.. Velehrad, Vizo-

vice, 2dár 2.

cisterciácký, cisterský. cisternský, cister-

stý. v. ád, zákon.

[cisterciácky], v. Brno (kláštery), Oslava-

ny, Tišnov.

clo, cla: 266 (Pravlov), 364 (Vranov 1.).

colloquium: — . — generále, v. soud zemský.

colmistr: — dvorský 367.

comes (= hrab), v. Albrecht.

commissio: Ex commissione propria Majes-

tatis Regie 108. Ex commissione propria

Regie Majestatis 1 17.

c o r o n a regni Bohemie, v. koruna eská.

c ú d a, czuda, brnnská, olomoucká, v. komorník

nejvyšší, sudí nejvyšší, písa cúdy: — komor-
ník, sudí a jiní úedníci cúdy brnnské 57.

c u r i a (= dvr), v. dvr (Písené 2. ).

.
eládka: (Bohunky z Pernštejna) 346; aby

manželka s eládkou jí hodnou a potebnou
chována byla 429 (v poruenství).

eled: (kláštera pustim-kého) 210, 2S6; (AI-



526 desátk)

(Jaroslava Racka
Bohunkj z Pernštej

11. 1 1 345. \ . také spi aviti

I li .1 li I .t

11, 14 a d. vel

nu i

d. velmi i

i .by: ptai 389

enství 115 propustiti 284;
-. 22$, 22b, 22ii, 291, 296, 341,

ldinost uvésti 351,

danost uvésti 318.

59 94, 121, 131,

158, 159, i;-'. [83, 195, 199, 206, 22;

192; na dvoe io; — písluše

. 312; usedlý na podsedku,

ilušejíci k fae 231; píslušející k hradu

265, 270; i 28; pi

ný ke kostelnímu podací 196, [98; — mana

374.3~7-388: — na mlýn 154, 396; - na

item 267,270 purkrecht

ni 15; — pustý ni*). úroný na dvoru 40;

— usedlý 404: — usedl) v dobré ddin 156; —
dohry 2l6, lovk dohry ádu rytíského: 254;

i o vc 1 ( poddaní): [3, 10. ji. 22, -s. 39,

40. 44. 50. 66, 07. 69, 83, 86, t)i. t»4, 115, 121,

134, 137, 141-14.V 158, 160, [72, [89, [95, 196,

hiS. jnS, 209, 213, 218, 249(2x), 251, 253, 255,

266. 269, 271, 278, 289, 3o6(2x), 307, 309, 315,

319, 349, 372, US- 376, 378(2x), 385, 387, 392,

J95i 399- 4°°> 4°-- — osedlí 109; — s platem

ke kostelu -'74: — s platem králi 207: — platní

13; — usedlí: 89, íOÓ, 252, 313, 329 (s lovk)
na gruntech usedlých), 339, 350. 360: — ke

klášteru píslušející 260; — k proboštovi pí-

slušející 253, 255: — k zámku píslušející 31)7:

viz také lidé (poddaní).

tvrt (= míra plošná) :
— role 12, [8, 155. 323,

324; — louky 52; — vinohradu ior. 222; ze

tvrti vinohradu plat vína 415; -- zem a vino-

hradu 11, 67. 86: — polní 21.

— (= usedlost), v. lán.

I).

dání: -- královské 7. 8, 33, 36, 39, 71, 79, 80,

87, 104, 110. 133, 134. 137. 140. 153, 241, 367.

423. 431 (str. 8.); — jiné 62, 63, 386: srov. také

král dává. obdarování.

dávka: bern a — 224.

dcera: když by syn zemel do ty let od datum
poruenství, má dditi otcv strýc a jeho ddici

mužského pohlaví; když by zemel hez nich, má
:k pipadnouti dcei porouejícího 429;

„pokudž by [—] odtud splacena nebyla ode mne
[otce] anebo od erbuov mých položeno nebylo"

214; v. také milost 114, vno;
dcery: — dostanou odkázané peníze, až k místu

pijdou 345: opatení — vnem, když by ne-

ddily celý statek po otci neb ddu 118; v. také

dveky, oddliti, otec, rod, spolek, vdáni, v-
no, vybýti, výprava.

d b e r. v. džbery.

ti ti 1 1 I \ 1 6, 7(3x), 8 a ti. asto; isté.

svobodné, žádnému nezávadné 100 pravé
101. pravé, svobodné .1 zpupné 94, pravé a

zpupné 30. 65, zpupné 113; pul vsi, 1 id

kostela sv. Petra \ Brn 210; \. také král (dává
dict> 1 1. manství,

ddiné (.- statek ddiný): ves Vrbici, — po
.•ustale 57,

ddina, ddin) 1 majetek nemovitý): 32,

69 o(2x), 71, 83, 94, 105. 120. 139, 144,

225, 23|. 235. 2ÓS, 283, 2l)2(2\l, 293, 309, 314,

324. 333- 33 1- 379 384; dobrá [56;

orané 1 neorané 131; - orné 1 neotné 4312x1,

8o, 133. 3.}N. 364; na všech a nezávadných
svobodných plat 221,] na ddin aneb ddinách
pl.it 224.

<1 diny
I vsi) 33''.

dkan kapitul) , \ . kapitula.

dl níci: k dláni a 1 pravováni stavu 273.
denár: 221). 412; /.i groš Vil d. poítajíc 22^,

232. 405. 408, (.3 1 1 stí .408. . 81) ; za groš VI I d.

bílých poítajíc, asto; za jeden groš VII d. es-
kých poítajíc 25S; v. také zlatý.

de átek: 233, 266, 353. 374; farái 130,

32(1; ke klášteru 260; z grunt k domu
náležitých 328; - - od hory. z hory [vinné] 07,

86, 88, od hor, v horách [vinných] 11. 210; —
lán rolí k fae y>,y. - ze vsi špitálské

},J2;
—- z vinohrad 258: — a perkrecht 67,

86; - drobný, knzi 169; — královský, kterýž

markrabí písluší 130; — obilí sutého 302; —
obilný farái 103; — obilný 130, 187, 224, 234,

243. 2^), 2I11, 266, 297; — obilný v pusté vsi

266; — obilný, polovici, -, polovici obilí suté-

ho, obojí fará klášteru 300 a 302; — obilný ke

dvoru 316; — obilný ku prehend kanovníka
kostela ( Momouckého 326, 327; s desátkem obil-

ným svobodný dvr pustý 388 a 434; — obilný

farái 416; — obilný jarý i ozimý 358, 384 (man
s ds. 1. 410 (dvr s des.), 406 (z rolí Korná

rOvské); — vytýkaný obilný 372; —
- obilný

vytýkaný po všech pustých 402; — obilný vy-

týkaný jarý i ozimý, ozimný 373, 374, 377, 383,

388, 392, 393, 303; man, manové s desátkem
obilným vytýkaným jarým i ozimým, ozimným
374. 375- 377- 383. 384- ?,^- 395 (dva a tetí

man, mlyná) ; týž desátek od mana i od lovka
jeho 374, 377. 388; týž desátek: po dvoe 393;— po dvou lánech usedlých lidí 415; — po

pustém 393; — z pustých polí 393: — z rolí

panské 394; — z rolí pikoupených a sfrajr-

marených 415: — po rolích na ten as
pustých 415; po pusté vsi 400; — z pusté vsi

393; desátek ticet vder vína 141; desátek

vinný 15, 22, 60, 112, 130, 160, 172, 182,

221, 224, 234, 266. 285, 297, 319, 374, 398, 400,

402, 411, 426; — z vinohrad 119; — z vino-

hrad na gruntech pusté vsi již rozdlaných

298, 300; — nespravený 210, 286; — zadržalý

286, 427; plat vinohradní za desátek a zemní

413: desátek vytýkaný 390, 405;
desátky: 36, 431 (str. 36, . 33; v. také zem-

né 36)." 120, 159, 182, 195, 235, 267, 282, 314,

359, 36i(2x), 388, 415. 433 (str. 195. . 11,

. 4 a 5 zd.: v. také zemní); — lidí knzi a

nyní knžím jinde 283; s perkrechty neboli de-

sátky na vinohradich 318; desátky u dvora fa-



desátky 527 dm

ráského 231; — z hor vinných 39, 64, 286,

312; — z lán 232. 2S2, 283; z msteka k po-

dací tamtéž 282; — obilné: 103. 121, 137, 141,

159, 194. '95- 225, 230, 266, 302, 315, 33S. 351.

354, 3O4. 394, 406; — ty lovku, kteréž dá-

vají, když knz v Rohoti není 319; — kteréž

jsou nkdy farái višovští brávali 314; -

—

v horách židlochovských a oujezskýoh (Újezd

8.) 397: desátky ovesné 315; — pohanené
315; — pšeniné 315; — na púštích 216; —
vína 163; — vinné 11. i4(2x), 36, 38 (vino-

hrad svobodný od desátkv), 45. 51, 60, 84, 88,

89, 90. 99, 100, 101. 103. 115. 130. i37(2x),

141, 142, 154, 180, 183, 194. i95(2x). 2°5, 208,

2ii, 222, 225, 235. j:y >. 247. 250, 266, 2*51 2x),

290, 300, 302. 308, 314. 338, 347, 35', 357. 3"*

(2x), 371, 376, 391, 394. 403, 406(2X); -

vinné spravedlivé 385; — vinné v horách žid-

lochovských a újezských (Újezd 8.) 397; -

vinné z hory Zauperku a Dreiczehen 120.

vinné z hor ejvanických 404: — vinné z vino-

hrad 167, 247; — vinné z vinohrad pan-

ských !,?,<>; virtohradní, vinohradné 90. 137.

206, 330; — žitné 315.

desítivderní, desetvderní : beka — 304.

312.

desky zemské markrabství moravského, dsky
zemské, dsky. deky, tabulae, thabulae marchio-
natus Moraviae: knihy pán Vilémovy z Pern-
štajna 44; knihy pán Vratislavovy z Perh-
štajna, komorníka práva brnnského 54; knihy
druhé pana Ladslava z Boskovic 153: knihy
druhé pána z Pernštejna 167: knihy pana Za-
charyáše z Hradce etc. 383; knihy pana Art-

leba ernohorského z Bozkovic (nápis na vnjší
stran pedního listu obalu knihy XXII.) ; zalo-

ženy jsú tyto knihy za . . . pana Jana z Lippé-

ho na Krumlov (nápis na obou vnjších stra-

nách obalu knihy XXV.) ; dekami iní mocné
poruníky 101; lepší právo dskami provésti 7:

právo listy a dekami zemskými pevedeno 309:
dskami na spolek pijmouti 5(2x), 10; dekami
zemskými ujistiti: peníze 429, vno 304. 429:
zpsob a zízenost v zemi moravské] o místa

panská sedáním i psaním ve dsky zemské
k vné pamti byl vepsán 3: jakož pru bu-

doucí pamt se ve dsky vepsalo 4: kdež ve

deky zemské vepsáno jest 153; peníze dekami
zapsati 209; od desk zaplatiti (strana kupující 1

427: v. také vymazati; list do desk zemských
od krále zjednati 146: desky brnnské 22. 40;

deky práva brnnského 140; deky zemské práva
brnnského 147; desky olomoucké 22; zem-

ské desky olomoucké 3. 7 (list krále Jiího ve

dskách pán Prokových z Kunstátu vepsán

jest), 117, 139; desky obojí cúdy, brnnské a

olomúcské t,2.

dti: a oni (matka a brati na spolek pijatí)

nad mými dtmi aby práv uinili 7S; v. také

výminka.
dveky: aby každá dveka (z rodu z Kraj-

ku) na svém vn a na slušné výprav dosti

mla 81; dveky (= dcery) vnem a výpra-

vou slušnou opatiti a odbýti 215.

d v e k y, v. ele.
d í 1 (zboží) : 8, 14, 19, 20. 26, 81, 84(3x1, 85. 92

(2x), 97,- 98, 101, 102, 105. ii3(2x), 128. 129,

'3'. iii- '34- '5 S| (-'.
1 "7- ''S( J, 183. 197

(2X), 205, 209, 2IO. 2l8, 22U(2\), 221. 222
(3x), 22^, 231, 234. -.K- -'43. 244(3*), 261, 265
(2X1. 2I.O, 268, 27312X1. 275, 282, 285, 286,

•290. ?•-?> 324, 3-9' -M. 343- 345, 34Ó, 348, 349
(3x), SSM-^-L 3 fJi, 39-^. 393, 405, 407, 412, 422,

424, 425(2x1; v. také podíl;

d í 1 y: 65 (asi omylem originálu místo dolj I, 88,

141. 11N, 177: 170. [88, 193, 213, 215, 243, 343,
43-M.str. 65, . 2x1 . 8).

d í 1 í. v. cedule, list) .

dluh: 65, 60, 300, 346; — zaplatiti 86, zastou-

piti a platiti 346;
dluhy: 79, 118, 234, 305, 340 ;

— aby naped
placeny byly 127; — platiti 422, zaplatiti 346;— vyupomínati na placení dluh 422; — za-

stoupiti 300; dluh}- spravedlivé ddic aby splatil

aneb se s viteli o to urovnal 410.

dobrý, v. lovk, ddina, lidé, víra, vle.
dobytek: dobytkem dvorovým pastvu svobod-

nou pustil 419;
dobytky: — honiti 224; — do rybníku

honiti a v nm je napájeti 219; pes rybníky

dobytk všelijakých honní svobodné, k vodám
(rybník) dobytk pipouštní svobodné 302;

dobytky v rybníce svobodn napájeti 270. d

bytky svobodn pásti 330; dobytky bez škod
pastí 330, 384.

dobytky (= domácí zvíata nebo jiný rozliný

movitý majetek vedle nábytku, klenot, svrš-

ku: 1: 245. 345. 422, 429.

doktor : Jan z Doubravky a z Hradišt 250, 251.

dominikáni, v. Brno (kláštery). Znojmo; v.

také predicatores.

[d o m i n i k á n k y], v. Brno (kláštery )

.

doplacení: zámek a statek špilnberský prodán

na pomoc k — panství pardubského 397.

doprodati: mlýn a dvr 3!
<~.

doubrava: — Bzenecká 129, 138, Hodonská 136.

dovolení: na — všech ty stav ddiné
zboží biskupské zmnno na statek stolní 399;
v. také císa.

d r e j 1 i n k. drajlink: — vína 398, 411: — vína

anebo dvatceti vder. — neb dv l^eky ve

dvatcieti vder [82;

drej linky, drajlinky, dreilinky: vína 28, 34,

130. [60, 162, [63, 374. 398. 399- 404- 4i 1-

drevni: — oves. v. plat naturální (oves sutý).

drva: ..dvatceti pt sáh dev v lesí svých na-

dlati a do špitále svoziti" 417; dávání dev
k pálení ve dvoe 276.

díví: — k mostu dávati a voziti 294; — k mos-

tm dávati 276; — a les k tarasm rybník
dávati 276; — dávati a posílati osobám pi vy-

bírán! desátku vinného 411; — posílati osobám
pi vybírání desátku vinného 398.

d u b i i n a 282.

dchody: — špitálu 416. 417; —
:

navrátiti,

když by král smlouvy nepotvrdil 291; — : 7, 8,

35 a d. velmi asto.

dm: strakonický zákona svatého Jana Ihero-

zolimitánského iÓ7(2x); — u Matky Boží na

Oujezd u mostu praského. zákona svatého

lana jerozolimitánského 320: — posvátný

špitále Jerozolymitánského 320; — v Brn
kláštera kartouzského v Nové Vsi blíž Brna

325; — v Brn Kuky z Krava 13: —



dum

\ Brn Bohunkj z Pernštejna 345; \ Host
adicích Jana z I .ipého, manst\ i, vlo en k ddic
t\ 1 . c dvma lánj roli 328;

\ Krumlov Moravském Bohunk) z Pernštejna

Vbsolona S rnii \ Nmi
iv Jeticha z Evane

19, ji . \ I íká z fempni
Jemnice 2 • a téhoi dm, na kt<

rybái ?), a les, I

k tomu domku písli:

domj \ Bobrové 2. 45; nkteré pi kostele

svaté lYojice (pod hradem Cornštejnem) po

stavené 54; v Horním Ki anov, kláštera

v Rosicích, dva, panské 404;
— v Studené 3S4.

d u x. vévoda, v. Albrecht; kníže, \ firi

král, Vladislav král.

dvorci- Olší [.: 36; v. také dvorec.

d vor s k ;'i rule. v. rok-.

dvoák: Kuroslep) 69; Matj: Lhotice 2.:

114. 180, 4,í-' (str. 114). syn Václav 180;

Mlany 266; - Urban: Ne
hradov 129; — Jakeš: Odunec [53; Vondra

íná 4.: 41-'; -- Václav: Rešice 386; —
Linhart: Slavíkovice 3.: 402; Stošíkovice na
Louce 358, 388 a 434: Sošvka 210; Trboušany

— Vávra: Vesce 2.: uo. svobodní

Pavel .Mastera. Marštera 423;
dvoáci: Mešovice 104 (dva); dvoáci platní

1 neplatní: na panství a zboží tebíském 373.

384; na zboží mínském jjj. 388; \
usedlí na statku Sokolnice, Telnice. Medlánkv

395-
dvorce: Hemanice 5.: 11 (nazývá se tu

i dvorem), 149: v. také dvorec.

dvoenín: služebník a — nás (krále Matiáše) 35.

dvoisko: Archlebov 04.

dvoišt: — pusté: Chlístov 2.: 359; Xá
zame 400; pustina — : Otnice 41

;

dvoišt (mn. .): v píslušenství hradu Špil-

berku 397.
dvr: hofrichté dvoru pana maršálka (Viléma

z Pernštejna) 68; Peltnperk, dvoru jeho (pro-

sta na Hradišti 1'.) sedni 293.
d v u r (curia, — poplužní, poplužný, s po-

plužím) : — nepojmenovaný (v obcích): Alexo-
vice 315, 3Ó8(2x), 3Ó9(2x); Bacíce 88, S9, 90,

119; Batelov 324; Bhaovice 14) 2x); Blo-
vice 339: Benedín 27: Bílovice Velké 330;
Biskoupky 370(3x). 37i(2x), 391; Blahoov
114; Blažejovice 101; Bluina 103; Bohdalice

203; Bohuslavice 2.: 70; Bohušice t.: 40, 334;
Bohutice 1.: _'4j; Boleradice 39; Borovná 203:

ovice 105: Bošovice 14: Brtnice 2.: -'34

283, 305; Bezník 128: - - v Biši.
(v Biši?), na Bistí, na Biští 88, 90, 119;
Buovice, spíše než Mouínov 65; Bude 1.:

274; Budišov 7. 400: Budkov 226, 307: Bud-
kovice 234; Cechoovice 55, 99; ermákovice
2.: 91, 97: Cížov 324, 387; Damboice o. 6o,

205, 347: Deblín 114; Dobronice 37: Drahonín
ti2; ražvky, pravdpodobn. 135. 1X3;

Dunajovice2.: 16, 119; u tvrzišt Dvorce 2.: 89;
Dvorce 3.: 330; Dyjákovice 41; Fryšava 237,
258, 283; Habrovany 25; Habí 141; llart-

víkovice 10. $2; Heroltice 23; Hemane 158:
Hemanice 5. (nazývá se tu i dvorcem) 11:

1 lodice 85, 158, 205; Hodonice 217; Hoíeice
(ped hladem I l< 'Istcjneini 130, (ped

hradem pustým Holštejnem) 349; Kraví Hora
|o, Horákox 222,335; Hornice 146; Hostáko\

374, Hostím i''. Hrubšice 23, 59, 178, 170,

371.301. Hrušovanj 2 34; Hvzdoovice
119; t hlébské Dolní 20, 38, 39; ( hlébské Hoi
ní 27, 28; Chroustov 1.: 12, 28; Chroustov 2.:

62, 127; Ivan 136; Jakubox i. 61; Janovice 3.:

83; Jaroslavice 156, 338; Jasenice 126; Jazo-
\ u 134. 159; Jeclov 230; Jedovnice 13; Jersice

16; Jinošox io(2\i. 59, 87, 236; Jiíkovice 13;

Kamenná 21, 4412x1. 133, 13S, KTeany 41;
Klobouky 142; Kluovice 59, 130; Knínice
1.: 140; Knínice 2.: 221; Knínice 4.: 13, |ó,

6o, 112; Kobylnice 197, 333. 413, 424 (nepo-

chybn); Kojatice 12, 28(2x), 33. 89, 290, 310;
Konšín 374. 377; Koroiupy 34; Kotvrdovice

9, 35, 51, 27312x1; Kounice [.: 406; Kounice
2. [2i, 158, 130. Ixo/lam _i,j\, Kozlov 3.: 80;

Kracovice 374. 383; Kralice 401(2x1; Krhov
1.: 8, 47; Kruíce 40. 61; Kenovice 89; Kes
lík 54; Kídlovice i.: 14, i8<)(2xi; Kuniky3.:
2^: Kupaovice 90; Kuroslepy 69; Kuim 37,

3 jo. Kyjovice 413; Lažany 1.: 3012x1, ^7;
Lechovice 13. Lelekovice ^7, 107, 171). [96,

378; Lesonice 1.: 7: Lesonice 2.: 168; Lhota
2.: 27, 232; Lhotice 2.: 114; Lipnika 158;

Lipovec 1.: 13b, 349. Litava 36; Líše 220,

; 06; Lomnice [.: 328; Louky 3.: 100; Louka
[.: 27S; Lovice [.: 123; Loviky 8(2x), 496;
Lubné 13; Lubnice. 54; Lukov 2.: 130. 338,

303: Lukovany 315, 316, 404, 407; Lysice 6;

Lyšanovice 233; Markvarec 349; Martinice 3.:

10; Martinice 6.: 27; Martínkov 378: Maíž
413; Menhartice 135; Mnín 398; Mešovice
10N; Meziíí Velké ^72. 370; Mikulovice 1.:

43' 360, 308; Milešovice i.: 2^7, 250; Milonice

42: .Miroslav ii; Mistín [29 (asi); Mladoo-
vice 34; Modletice 91 (asi tu jeden z obou);

Mohelno 128, 172; Moravec 390, 405; Mouí-
nov 65 (ale spíše v Buovicích); Mstnice 40;

Mutnice 320; Mutišov 41; Mysliboice 2t4;

Xárame 9, 34. Násedlovice 1.: 310. 384; Naši-

mice 416; Neniíce 4.: 59, 130. Nmice 12.:

34; Nmice 13.: 85, 89; Nmice 14.: 331;
Nmiky t.: 403: Nosislav 35: Odunec 41;

Ochoz 1.: 22, 42; Okarec 10. 243; Olešná 4.

nebo Prosté?: 38; Olešnika 1.: 93, 98; Onšov
1.: 256; Oponešice [38; Oslava i.: 57; Osla-

vika 1.: 392; Osová 1.: 218, 339; Ostopovice
100. 108. 168; Ostrov 1.: 136, 349; Otín 2.:

[56; — Otnice 41; Otradice 1 1. 114; Pánov 17;

Palupín 413; Pavlice 162; Pavlovice 2.: 22;

Petrovice 5.: 99; Petín 6.: 159, 25Ó(2x); Pí-

sené 2.: 82 (curia); Plavec 7^ (dva dvory), 98
(jeden z nich); Plumlvky 90, 247; Pohoílky
2 : 172: Polanka 394 (2x); Pontovice 69
(dvr Podnitovice), 222, 335; Popovice 1.: 25;

Popvky 1.: 27, 50; Popvky 2.: 52; Pozdatín

255; Pozoice 49(2x), 84(2*); Pravice 64;

Prštice 66. 246 (spíše asi tu než v Tikovicích);

Ptáov 374; Pucov 52; Puklice 236: Prostý

(nebo Olešná 4.?) 38; Rácov 347, 348; Rácovice

47, 273, 278, 307: Raeovice ^7^: Raice 2.:

34, 46, 243; Radostice 27, 160; Radotice 9, 33
i2xi. 44, 67; Rašovice 89; Ratiboice 406;



dvr 529 erl>

Ratišovice i8(2x), 42, i_m, 407, Rešice t8, 386;
Rokytná 1.: 23b; Rosice 172, 345, 404, 407
(2x); Rozse 2.?: 70, 83; Rozsíka 2.: 42;
Rozsíka 3.: 10, 42, 102, 131. 132; Rozinka
Dolní ii3(2\); Ruda (nebo Zho 6.?) 237;
Rudolec 1.: 349; Reice 309; Rekovice 102,

170; íany i.: 12. 21, 22; íky 11. 127; íše
[.: 26, 193; Salavice 347, 413; Sedlec 1.: 374;
Sentice 99; Skalice 1.: 235; Skalická 511, 70,

71 (2x); Slatina 1.: 235; Slatina 2.: 33. 70, 302;
Slavtín 97, 424; Slavice 100; Slavíkovice 2.:

k/i (asi tyto); Slavkov u Brna 89. 211; Stoje-

in 46; Stojšice 26 (jenž slov v Stojšicích), 2~;

Stonaov 9, 44, 216; Stošíkovice na Louce 141 .

Strachotice iÓ9(2x); Sten 61, J2; Stítež 2.:

374. 383; Studená 384; Studnice 1.: 16; Svino-
šice 98, 127; Sašovice 28. 43(3x1, 353; Sebrov
13S. 154; Semíkovice 164; Spilberk, dvr pod
hradem Šp. 405; Štmchy 119; Štítary 170;

Sumice 2.: 14(2x1; Tavíkovice 92, 98, 338, 300;
Tikovice 246 (ale spíše asi v Prstících), 249;
Tlustomasty 16, 44; Trboušany 406 (jen dvor-
ská rolí); Trstnice 88,402; Tršice 108; Tebí,
klášter 373, 383; Tesov 374; Teš 55, 145;
Tulešice 251; Tvoihráz 16, 141, 407: Týnec
195; Uherice 2.: 54; Uhice 2.: 36, 368; Uj-
vek 40, 53; Újezd 9.: 7; Urbane 243, 333; \'a-

cenovice 1.: 138; Vale 12, 171; Valdíkov374;
Valtínov no(2x); Yedrovice 230, 348; Ves 1.

84; Ves 11.: i94(2x), 195; Vesce 2.: 129, 385
Veselí 1.: 39; Vstoovice 374; Vícenice 1.

126, 144, 161, 179; Vilémovice 3.: 106; Vilíme
Dolní 26, 193; VÍasatice 245, 31(1; Voda 2.: 50
a druhý tamtéž; Yohanice 2j; Vojkovice 374;
Vracovice 256(2x1; Vranín 211, 318, 320;
Vranov 1.: 363; Vratnín 54; Vrbice 1: 57;
Vrbov 25; Vydi Kostelní t,?, 2i3(2x); Zá-
rubice 120, 156; Zho 1.: 13, 360; Zho 6.: 173,

23^, 2^7 (tu nebo v Rud?); Zvrkovice 40,

385; Zvole 1.: 18; Žabice 36; Zebtín 19;

Žerotice 128, 388; Zertky 1.: 47; — u Zidlo-

chovic 130; viz také dvr pojmenovaný, dvory;

dvr pojmenovaný: Bžecký (Vesce 2.) 357;— Boíkovice 57(2x) a Boíkovský 105; —
ejkovský 285; ermákovice 1.: 97, 136; —
ermákovice 2.: 91; — Dolní (Tikovice) 67;— Haníkovský (Rácovice) 273 a Hankovský
(tentýž) 278, 307; — Hlavatice 67, 86; —
Hofeice 80; — Horní (Raice 1.) 11, (Tiko-

vice) 67; — Hostický 141; — Hrotovice 401;
— Hrubšice 24; — Chlévský (Chlébské, ne-

ureno, které) 41; — Jakubovský (Jakubov 1.)

277; — Jarochovský (Lhotice 2.) 180; — Ježek

(Tebelovice) 112;— Jilem 385;— Juhankovský
(Jestábí 1. nebo u nho) 41; — Kamprlovský
(Sten) 61; — Kukvice 137: — Kuníkovský
(Zho 6.) 60; — Lazec 131, 199, 331: — Malý
Lazec 94; — Martínkov 402: — -Maíkovský
(Jestábí 1.) 20: — Mikulovice (1.) 324. 349;
Milostice (u Baic) 90 a Milostický 88; -

Mirovice (1.) 57: — Modiky 68: — Nový
353: — Otchlebský 41: — Pažit (Lhotice 2.)

60; (Podnitovice [Pontovice] 69: — Pro-

stední (Jestábí, podle všeho I.) 23; — Raice

(2.) 243; — u mlýna, eeného Radlas (Brno)

367, 368; — Siczenhof 54: — Slakv (u íše
1.) 193: — . jenž slov v Stojšicích. viz shora

Stojšice 2b;— Martina Sulejovského (Silvky)
68; — Svratecká 52; — Šamíkovský (Semíko-
vice) 105, 106; — Stítarský (Štítary) 393;
Tšánky 100 ; — Újezdský (Ojezd 3.) 6; — Ve-
selský (neuren) 7;— Vítoslavský <Rozsíka3.)
1 1

:
— VÍasatice, Vlasatický 276, 316; — Zaan-

ský (Žatany) 419; dvr ddiný": Bezdkov 3.:

17, 42; Bezí 1.: 100; Domanínek 18; 1 labí 155;
llulenice 37; Ivan 70; Jestábí 1.: 17 a (podle
všeho) 23; Písené 1.: 18; Popice 1.: 51; Rati-
šovice 22; Rojetín 85; Rozsíka 3.: 60; Syro-
vice 2.: 330; — Tebelovice, eený Ježek 112;
Vícenice 1.: 144; Vojetínky 42; dvr faráský:
Višové 231, 314; dvr manský: Boikovice 57;— v Biši (vBiší?) 88; Kracovice 383 ; Kuk-
více 189; Lyšanovice ^2^; Modiky 68; Odro-
vice 296; Ptáov 383; Skalice [.: 323; Sokol-
nice 62; dvr osedlý: Vojetín 115; dvr platný:
Kovalovice 10, 126; Lažánky 4.: io(>; Spešov
^7; dvr s podsedkem: Lhotice 2.: 11; — a pod-
sedek: Milonice 12; — se dvma podsedkoma:
Vesce 2.: 11; dvr poplatný: Šumice 1.: 225;
srov. také popluží; dvr pustý: Benedín 392;— u Citonic 292, 293; Holenice ni, 112, 221
(poplužný); [Chlístov 2.J 403; Janovice 2.: ti6;
Martinice 3.: 312; Mirovice 1.: 94; Okrašovice
116; Rešice 358; Ríánky 243; Slavice 355;
Tvoihráz 358, 388; Voda 2.: 121. i59(2x);
Vojetín 115; Vracovice 154, 159; pod Zvolí
1.: 27; Dolní (Tikovice) 67; Dubec (u Cidliny)

164; Chástav (u íše I.) 193; Janovice 2.:

127; Krajovice 135; Manšuov (Tebtice) 26;
Milostice 119; Otchleby 143; Rabštejn 2.'

274: Skechov i78aSkechovský 231; Zahrádky
44; — s poplužím: Odunec 95; dvr (Dobro-
nice), kterýž jest rozdán mezi lidi v plat 57;
dvr stavený (Okrašovice) 116; dvr svobod-
ný: Bhaovice 187; Telnice 181; Vacenovice
1.: 129; — s poplužím: Slavíkovice 3.: 402;

dvory: — (v obcích): dva: Bohuslavice 2.:

47; dva: ermákovice 2.: 91; Fryšava 404;
dva: Kamenná 21 ; ti: Kralice 40; Kralické
2^2; dva: Kepice 2.: 10; Lhota 1.: 34, 91;
dva: Litovaný 61; dva: Lule 42; dva: Omice
147; dva: Okrašovice 49, 50, 116 (jeden starý a

druhý pustý); Olešínky [Olešnika 2.?] 46;
dva: Rácovice 133; dva: Raice 1.: 17.61; dva:

Rešice 24; dva: eice a eika (asi) 9; dva:
Strážov 1.: 114, 119; dva: Vane 21: dva,

jeden osedlý, druhý pustý: Vojetín ii5(2x);

dva: Všetrapy 285; dva: Zatany 399; dvory
kmetcí: 22 (osedlé i neosedlé), 45, too, 144;
dvory knží(?), usedlé(?) i pusté 384; dvory
poplužné: 8 (dva), 37 (dva), 115, 121, 143, 154,

164, I78(2x), 189, 198, 205, 256 (a: s dvory,

poplužími), 415, 425; dvory pusté: i59,256(2x)

;

dvory: 6, 9, 10 a d. asto.

d ž be r y: kapr a štik. aneb za každý dber kapr
kopu groši a za dber štik dv kop groš! 399.

E.

erb (= ddic), erbové: 203(2x), 210. 212. 247
(2x), 327 (erb a ddic), 256, 403, 404; praví

— a ddicové 327.



erb hejtman

Krajku „sú znamenali, že mnozí

ji na erbu .1 n

mužského km< mužského

kmene a ádn pošlého . Krajku"

štyftýové a íundátorové kláštera ždárského, v.

Zdar -•.. v. také spolufundátoi, srov stiftíové.

íundátoi ^ t \ 1 kláštera sv. Kiže v Znojm
301.

un t: - vosku 226, 270.

f u r \ - - vinné

F. c.

hrad

94; Bítov 2. 94; B 94; Bezník 337;
. 312; Budjo\ ice 9 1. Castohosti

: 283; Jaromice nad Rokytnou
I. nosí. u ice 289; Jemnice

i., na pedmstí, kostela sv. Jakuba 352, 353;
Medlov 1.: 257; Meziíí Velké

'ohoelice 193.332; Pravice

Rosice 17-". Šafov 393; S 133;

94; \ išové 231 . 314;
Znojmo 217 (u SV. Michala; tara podací:

Cvn I 'ruli ilec 267; Dubany, p
fary 332; Dunajovice 1.: 207; Kounice 1.

Kurdjov 267; Malešovice 266; Mikulov 267

Muš 'v 267; Novosedly 267; Pravlov 266
novice 267; Tel 215; Valtrovice 26Ó; Vsto-
nice Polní 267; - 111 sv. Michala v Znojm)

lací svrchupsaným pannám 1 kláštera Matky
v Znojmo I jot 217; -a podací Fryšavá

282; Kurdjov 4-7: — . jina podací, Jemnice 1.:

352; — . podací ddiné. Kurdjov 427; kostelní

. 1 t.ny R »SÍCe 17-';

farv: — podací, k zámku Kounicím [Kounice

1.] píslušející

fará: Bílovice Velké 326; Bikupice 1.: 61;

Bluina 103, 130: Bezník 128. 337; Bude 1.:

310, 312; Jemnice 1.: 353; Kdousov 95;
Kunštát 6; Miroslav 67, 86; Rudolec [.: 386;

Š I n/ 300, 302; Vyšehoí 6;

Zerotice 416;
farái: Miroslav 260; Višové 314; faráe

chovati: Jemnice I., na pedmstí, u kostela sv.

Jakuba 353: faráe podávati: Dubany 332;
Jemnice 1.. na pedmstí, u kostela sv. Jakuba

352; Pohoelice 332 (podávati a je živností

opatrovati): v. také lovk, desátek, desátky,

lidé, odúmrt, plat. spravedlivosti, spravedlnost;

podací kostelní.

íaráský: — dvr (Višové) 231, 314.
feodum, feudum, v. manství krále, markrabího.
fojt: Kenovice 279.
fojtství: Ivanice 155; Nová Ves 11.: 194,

195.

františkáni, v. Brno (klášter františkán,

, u kostela sv. Bernarda).
f r a j m a r k, frejmark, frýmark, f r. a smna,
smna a fr., frejmariti. v. smna.

f u n d á t o r a vrchní pán kláštera sv. Michala
v Brn. v. Brno (klášter dominikánu) ; — kláš-

tera ždárského, v. Zdar 2;

íundátorové a vrchní páni kláštera sv.

Michala v Brn. v. Brno (klášter dominikánu)

:

praví íundátorové a štiftíové kláštera Smil-
hajmu, jinak vizovského, v. Vizovice, klášter;

fundátoi a vrchní páni kláštera sv. Kíže
v Znojm, v. Znojmo (klášter sv. Kíže): praví

g ros (kroš) 379;
gl oše: lide JMI. 22J, 252, 253, 255, 2Ó8, 270,

201. 415, 117; hile eské stíbrné rázu praž-

ského 100. - eské velmi < ast< »; eské ši-

roké 147. jjj,. 258, 330. 398, 399(2x);
široké dobré stíbrné 397; — dobré 26; —
dobré eské 86; doln stíbrné 1 1. 17, 61,

211: drobné 96; pražské 7; stíbrné 17,

41. 73; široké <>. 31, 40. t28; — široké eské
o, 120: • - vnné 28; - - vídeské 243, 252, 317;
v také denár, zlat}

.

grunt, krunt: 5S(2x), 181, 200. 265, 276, 280,

308; -. na nm horný 285; — oddán za nivku
.-"• 72, 73:

grunty v jednotlivých obcích: 106, 179, 181,

206, 218, 219. 224, 235, 245, 257, 265, 268,

2J$, 276, 280, 282, 289, 292, 294, 297, 298,
30o(2x). 305. 307, 308, 3i4(2x), 325, 326, 329,

330, 340, 356. 362, 384, 385, 388. 396, 402,

415, 416, 418 a 419. 423; — rybníkem zatopené

177, 363; j,
rruntuv užívati „oráním a posívaním

ozimí, jei, loukami nebo pastvami", pastvou

363-

H.

háj: 15. i8(>. 21 i'i. 407. 431 (str. 15); — , slov
Skínka 415; háje: 11, 12, i.5(3x) a d. asto.

hájek 11; — Šnéholc 277; hájky 50.

h a j n ý 88; hajní [82, 208, 218.

h a j t m a 11, v. hejtman.

halé (v orig. jen zkratka h.) 412.

haltý, halté: 11. 47. 114. 128. ^^7,^ 371, 391;
haltj e, haltée: 8, 10, 19, 23, 30, 38, 39, 40,

41. 46, 47, 55, 61, 64, 80, 85, 88, 102, ni,
114 (dva), 119, 158, 161, 167, 179 (altée),

214. 2^2, 275, 282 (dva), 294, 360, 364, 389, 400,

405, 416, 424; v. také sádky.

ham: 182. 210, 285; — vymený 2-^,.

hazuky 345.
hejtman: hajtman, markrabství moravského,

capitaneus marchionatus Moravie: — má první

místo na soudu zemském 3; o hajtmana usne-

sení na snmu v Brn 27. ervence 1505: 118;

hajtman a páni pijímají za pána [do stavu

panského] 4, 5(2x); odeení ped hajtmanem
a pány 36; pi pijímání do stavu pan-

ského odpov komorníkova po rad hejtma-

nov a panské 5; nález a prodaj uinn „s ra-

d pana hajtmana a pánv zemských" 9: „toto

s vuolí pana hajtmana a pánuov ve deky zem-
ské vepsáno jest" 153; v. také rozkázání;

Artleb z Boskovic: 160, 161, 164, 167, 168, 170;

dává poslv králova listu 162, 169; dává posly

spolku 171

;



hejtman 531 hora

Kryštof z Boskovic: 281, 285, 293; dává posly

králova listu 283, 288, 292, 293;
Ctibor z Cimburka, z C. a z Tovaova: 3(2x),

13, 21, 23(2X), 25, 31, 39(2X), 50, 51 (2X), 53,

57, 60; pijat od krále Matyáše do rady pí-
sežné 3; dává posly králova listu 32(2x1, 35, 54,

55) 57> 63; vkládá z rozkázání krále skrze po-

sly králv list 24; vkládá spolky 31; vkládá

z rozkázání panského statek 23;

Jan 6. Kuna z Kunstátu: 177, 179, 203, 205(2x),

209, 211, 2i8(2x), 219, 22i, 222, 225, 232, 241,

242, 249, 255, 259, 260, 265, 268, 271, 272, 278,

297; dává posly králova listu 177, 181, 183,

204, 207, 212, 215, 217, 225, 22J, 229, 23OUM,
233, 242, 246, 248, 251, 253, 255, 200, 2bl, 2b7,

270, 271, 281; vkládá na míst sirotk zboží

237, -'65;

Pertolt 2., Pertuolt, z Lipého: 396, 402, 404, 408,

411 (2x), 413, 414, 418, 4-^4, 4-^5, 4^7; dává
posly králova listu 409, 410, 419, 420, 421, 427,

428; vkládá na míst sirotk zboží 424;

Jan 1. z Lomnice: 77, 83, 85, 90, 91, 98, 101, 102.

106, 107, io8(2x), I09(2x), ni, 112, 113, 114,

11O, 118, 119, 125(3x5, 126, 129, I33(2x), 136,

138, 142, 143, 144, I45(2x), 148, 204(2x), 220,

244(3x); dává posly králova listu 78, 79, 80,

82, 83, 88, 89, 95, 96, 97, 100, 103, I04(2x),

105, 110, ni, i2i, 127, 130, 131, 132, 133, 134,

137; I39(2x), 140, 145. 147 (2x), 148; iní
smlouvu (zmínka o ní) 282; rozkazuje, aby list

markrabte Alberta byl vepsán ve dsky zemské
82; zprostedkoval z naízení krále Vladislava

zápis mezi moravskými stavy z 31. kvtna 1504
na sjezdu v Brn 117;

Václav 2. z Ludanic: 29b, 308, 309, 311, 315, 31b,

323, 328, 329, 332, 335, 330, 338, 358, 360, 303.

367, 37 1
, 373', dlá na míst sirotk list správ-

ní a dává místo trhu a smn 361; dává posly

králova listu 298, 304, 321, 322, 332, 335, 352,

353. 363, 368, 375; šacuje zboží a svršky 316;
vkládá na míst sirotk zboží 334, 354, 360;

Jan 3. z Pernštejna: 148, 153(3*), *5t>. l57, ^9,
160, 162, 187, I93(2x), 197; dává posly králova
listu i49(2x), 155, 157, 189, 194; vkládá na
míst sirotk zboží 214; vzdává úad komor-
nictví markrabství moravského 153;

Vratislav 1. z Pernštejna: 64, 71; dává posly

králova listu 66, 67, 68, Ó9(2x)
;

prosí krále

Vladislava, aby propustil manství k ddictví

97;
Hynek 3. z Valdštejna: vymazal vklad z jistého

poruen! soudu zemského 399; sdávil plat s do-

volením JMCské 400;
Zdenk 2. z Valdštejna: 376, 383, 386, 389, 390,

393, 402, 415; dává posly králova listu: 391.

396;
místo, na míst, místodržící: Václav

3. z Boskovic na míst Jana 6. Kuny z Kun-
státu, hajtmana (na soudu zemském) 276;

Vilím Kuna z Kunstátu, místo hajtmana (Kryš-

tofa z Boskovic) držící, na soudu zemském 293:
dává posly králova listu 295, 296;

Pertuolt 2. z Lipého na míst Václava 2. z Luda-
nic, hajtmana (na soudu zemském) 329; místo-

držící hejtmana Zdeka 2. z Valdštejna 389,

393;
Jan 3. z Pernštejna na míst Jana 1. z Lomnice.

hajtmana (na ^oudu zemském) 142;
Jiík z Vlašim na míst Jana 1. z Lomnice,

hajtmana (na soudu zemském) 133; dává po-
sly králova listu 134;

Hynek z Vrbna na míst Jana o. Kuny z Kun-
státu, hajtmana (na soudu zemském) 255; dá-
vá posly králova listu 258;

Jan 2. z Žerotína na míst Jana 1. z Lomnice,
hajtmana (na soudu zemském) 130.

hejtman nejvyšší Dolní Slezi: Karel kníže min-
strherské v Slezi, olešnické etc. 219; hejtman
králové Marie hrabství Starého Zvolena: Mi-
kuláš Prusinovský z Víková 328; hejtman
Jindicha z Lipého, nejvyššího maršálka krá-
lovství eského: Zygmund Valecský /. Mírová
93; hejtman na Kromíži: Bohunek Škorn
z Stranová 251; hejtman na Špilberku: Oneš
Gedeon z Volešniky 336, Jiík Žabfca /. Lim-
berku 357; hejtman hradu znojemského: Jan
z Tavíkovic 227.

hejtmani (capitanei) markrabte Alberta
zj)usobili škody ve válce 82.

hejtmanství: za — Ctibora z Cimburka a
z Tovaova spolkové 5.

hláska (na hrad Deblín) 1 14.

hofmistr: — dvoru krále eského: Albrecht
z Kolovrat 79; — nejvyšší království eského:
Vilém z Pernštejna: 44, 45(5x), 50, 51 (3X),

83, 87(3x), 92, 93, 100, 106, 130, 131, 132, 137,
138, i39(2x), 141 (2x), .42, 154, 351.

hofrychté, nejvyšší hofrychté, markrab-
ství moravského: Václav 3. Hodický z Hodic:
402, 408, 411, 413, 414, 415, 418, 422. 425, 428,

429; Jakub z Sárova, z Š. a z Krumsína: 63,

85, 90, 91, 98, 101, 107, 108, ni, 113, 120;

„úadem svým piznal se, že jiný dvuor, jmé-
nem Mirovice, s panstvím jeho pijal v man-
ství, a za dosti vyznal opatení krále JMti
v tom" 57: Vilém I. z Víková: 265, 267, 268,

271, 272, 278, 281, 284, 285, 287, 294, 295,

297. 304, 305, 309(2x), 3!o(2x), 311, 3I2(2X),
3i6(2x), 317, 322, 327, 328(2x), 329, 333,
336(2x)_, 338(2x), 344, 395; na poruení krále

umlouvá smlouvu spolu s nejvyšším sudím a
podkomoím markr. mor. (o klášterní zboží)

340;
ped — manství (náhradní, místo propuštné-
ho) okázati, pevésti a v knihy manské vepsati

57: — má list krále Vladislava na propuštní
z manství v knihy manské vepsati 97; — má
zboží z knih manských vymazati: 89, 94, 95;— má zboží z registr manských vymaziti: 66,

1 1 1.

hofrychté dvoru Jindicha z Lipého, nejvyš-

šího maršálka království eského: Matj Vacek
z Bezdkova 3.: 93; hofrychté dvoru pana
maršálka (Viléma z Pernštejna) : 2. Jan Lech-

vický z Zástizl 68.

homagiales (= manové): 82 (Písené 2.).

hony (= polní míra): 16.

hony: 7, 11, 35 a d. velmi asto; — ptaí i zví-

ecí 236, 347, 370, 394; tenatné 129; hony,

pustiti neb zabíti 308, 339.
hora: — Boín, Boina [o = u] 208, 218, 342;

hrad Cornštajn s horu 54; — ebínka 273,

286; holúbecské zboží krom hradu, „což ka-

menem hora osutá" 12; „kút hory a lesu za e-
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kú . nora" 41 . Koai hbet) 127, 313;

ná Kyjovská 423; . slov

361 , vv - e* 1 Zakovaná 313; v ini

n. 1, vinná; Boek 210, 285; bánická 88; jme

nem Drayczehen 86; Fuxlait, Fuxlayl 210;

Gajzlar, Geyzlar, Galner, Goldner 28, 34;

Junkperk 319; kadovská 319; v hoe Kunstá

tich, ejkovská, jmenovit Kustát 304;

kyjovská 141, 388; Lazebni 345; Nová 39;

.1 hora, kt( novu vystavuje 416;

Žádni Nusperg, Nusperk 107. 114, 155.

slov Pelcz 298, 300; popická, Popuovka

Psinek 39; Rarohová 319; Ržená 210,

Stará 154 .1 433; Stará hora kyjovská (K)

jovice) 415, Stará hora \ inohradni kyjovská4i6;

St.ir.i vinohradni desátení, ležíci v hoe po

pické 285; Stumperk, Stumperk 28, 34; Svtlá

hora $9; Šajb 39; Strosperk 411; Veselá 210,

Vápenná 319; V opálená 313; Weinperk

waymperská, weymperská 07, 86; Winter

g Wintrperk 28, 34; Zamperk, Zauperk 67,

86; frejunková 398; -- pustá 266; — vino

hradná 101; v. také les, vinice, vinohrad;

hory: horákovské 222; ti traty lesu a hor (Ho
rak. >\ 1 222; - a lesj lelekovské 313; ,.ku>

hor, který slov les Heman, v horách lovec

kých nad vsi Lovici [1.] ležící" },},},. hory ve-

verské (hrad Veveí) 31)7. 405;

tyi hory vinic: 34 (Bojanovice 4.). —vinin,
vinné 28, 39, 64. 99, 102. 101. 170; — : 38

(ivanické); 67, 121, 159 (džbánické); 102

(bluinské); 210, 285, 286 (nmické Nm
iky 1.1. 312 (polehradské)

; 3117 (oujezské

jezd 8.); 294, 397, 398, 4" (židlochov-

ské); io (dlané i nedlané); 130 (královské,

Židlochovice) ; vinohradné, vinohradni Si).

[80 205 3 1". 336 - 347. 35 1
. 355, .V". .V

s
5. 4":

[nepochybn vinné]: 100 (Popvky 1.); 200

(Silvky); [asi vinné]: 266 (Javrck, Hlína,

Neslovice 1.); [vinné?]: -'113, 206 (podnitovské

Pontovice); -rov. vinice, vinohrad.

hor \ v. král si vymiuje.
h o r n ý (hornej) 285.

hospodái, v. soud zemsky.

hospodáské náadí, v. brána, pluh, vz,
železa.

hrab, hrábí: Volf Dytrich, Jetich, z Hardeku
etc, v. Hardek; Petr, hrábí od Svatého Jií a

/. Pezinku. v. Jií Svatý; hrabie. hrabata klad-

ská Joachym, Jindich, Hanuš, Jií, páni z Kun-
státu a z Podbrad, v. Kladsko.

hrabinka: Zofka z Valdštejna. — etc, man-
želka Petra, hrábí od Svatého Jií a z Pezinku.

v. Jií Svatý.

hrabství: králové Marie hrabství Starého
Zvolena 328; v. také hejtman, išpán.

li rad: Bítov 1.: 94; Boleradice 39. 141, 250,

285 (pustý); Buchlov 422: Bukovina 16 (pus-

t;. i; Cornštejn s horu 54, castrum Czornssteyn

48; Deblín 114; Dubí 356 (pustý); Frajštajn

54 (zboený); Habrovany 25, 144; Holoubek
12 ..krom hradu, což kamenem hora osutá");
Holštejn 136, 349 (pustý); Hrádek [1.?] 338;
Karlštejn 7N. 7c >; Kokštejn 374 (pustý), 377
(zámek pustý); Košíkov 1.: 36 (pustý); Kou-
nice 1.: 406; Kozlov 2.: 374 (hrad pustý), 377
(zámek pustý); Hora 4.. Kraví 69 (hrad. hrad

zboen, pustý, zámek), 78; Kižanov hium,
I90 105 (pustý); kunovský, kunvský

(Kunik) 3.) 211 .1 310 (pustý); Kunštát 6, 50,

51; Kvasíce 188; Lamberk ^^j. 371, 391 392
(vše pustý); Lapykus, Lapikus 128 a 358
(pustý); jménem Louk) (3.) 109 (pustý);

Lulce 42. 178 (pustý); Me ei, Mezeíi, Mez
íi ( Me; n [< 1 \ elké) _;,--. (hrad, zámek) ; mosl
skj (Most) [20, 121; Námšl 2.: 712x1, 10, 23;
Osová 1. 2l8; Pernštejn _' 1

; pražskj 32, So,

mo (hrad, arx Pragensis), 131, 132. 134, 137.

130. 227, 230, jm- 270, 271. 281, 321, 1J<>, 341.

353i 375i 419, 427; Rabštejn 1. 31 a ^]j (zboe
mi; Raice 13. Rosice 147. 172; Sádek jj,

45. '37. 343- 355 (hrad, zámek); Slav-

kov (Slavkov u Brna) J^, 8<>(j\i, _• 1 1

(hrad a zámek) ; Strážek 390 a 403 (pust) I . Sen

kenberk (orig. Šenknperk) 338 (pustý); Spil-

berk 63, 397 (hrad, zámek), 403 (hrad, zámek);
Trmao\ 21 (pustý); Veveí 204(2x), 203,

208, 209 (2\, hrad, zámek), 271 (Veveí, hrad

veverský), j~j(j\). 306, 307, j,Hj; Víckov 3(1

(pustý); Vranov 1.: 7, 105 (2x, hrad, zámek),

.VW- .V>.] (hrad, zámek); znojemský 226, jjj,

j} |. 265, 270, 39S. 4i(>; v. také zámek;
rady : ddiné a svobodné 103.

radiše uS (v Mohelnu).
r a d i šk o pusté Kepkov 89.

r á C h. v. plál naturální.

ranení, hranený, hranní, v. hraniný.
raníce: kamením vysaditi, kopci vyznamenati
.1 vymiti 281); rznice a svdky od oboji

strany sob odpírání o hranice, zamezení a ob-

noven! hranic 340: rozepe o meze a hranice,

obnovení a vymezení hranic 418 a 419; aby

znamenány a vymezeny byly 419.

raniný, hranní, hranený. hranní:
kámen 419, kopce 303. 340. 419.

ráz: — rybníka 144. 21S a 219, jj<>, 280-281,

396; dolní a vrchní 81; opravování hráze ryb-

níka J70. 362, 31/1; hráz povýšiti a rozšíiti 275;
kudy se má vésti (u nového rybníka) 276; aby
ze-pod. ..když by vtrové picházeli, se ne-

plákla" 396; cestou po hrázi rybníka pes splavy

svobodné jezditi - vozy i jinými potebami svý-

mi 281

;

ráze (dv) rybníka 233; hrázy (hrázi?) a spla-

vy do behu v dlati, rozšíiti, povýšiti, — opra-

vování a povýšení, hráze opravené 206.

r á z k a nad rybníkem 390.

i v n a: — lesní platu 21

:

ivny: 5(2x1. 8(2x), 10, i9(2x), 22, 28, 70,

73- 138, 367: - groši: 9. 16, 33, 52(2x1, 99,

115; — groši stíbrných: 17, 24, 73; — groši

dobrých stíbrných 17; — groši širokých: 31,

128; — groši širokých eských 6; — a groše

na vídeský groš poítajíc 252.

u s, husy. v. plat naturální.

Ch.

chléb, v. plat naturální.

chmelnice: Trstenice a píslušenství 402;

mn. .: Kobylnice a píslušenství 424; Líše a

Obce 406; Vranov 1.: 363. 393: Žerotice 388.
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c li m eln i š t: Rudolec 2. : 360.

chobot (= úzký pruh rybníka): 234, 235.
chrast (žens. rodu) 68; s chrastmi: 34. 36, 38

a d. asto; s chrasty (mužs. rudu) 283; chrastí
121; chrastiny: 7, 8, 10 a d. asto; chrasti-
št, chrastništ (mn. .): 84, 129. i58(2x).

I.

infant v Hispanii, v. Ferdinand 1.. Maximilián.
i spán: Mikuláš Prusinovský z Víková, nejvyš-

ší išpán a hejtman králové Marie hrabství

Starého Zvolena 328.

J.

jeme n, v. plat naturální.

jednatelé (smlouvy) : 181 ; — a smlúví 286;

srov. prostedník, pátelé, smlouví. uhrmané.
vypovídati.

jere 355.
jezera: 14, 34, 36 a d. velmi asto.
jezer ko: — Nmické (Nmiky 1.) 308;

Jezírko 357 (= jezérko 308).

j i s t e c: 17, 47, 277, 376;
jistci: ..rukojmie ... sami se jistci zdlali a

zdlati se moseli" 23.

jistina 118.

jistota: 8 (na pl tvrtá lánu a pl mlýna),

304 (na peníze po matce). 317 (na mlýn).

[johanité], v. Brno (kláštery), Praha (klášte-

ry), Strakonice.

K.

[kajícnice sv. Magdaleny, augustiniánky], v.

Dalešice.

kámen: — ze štanprochu lámati a bráti 204:

sadní, hranení 419 a 434.
kamení: — hranin 206, 257: — sadní a mez-

ní zasazené 419 a 434; — sadové 395 a 434:
— svésti a zasaditi 419; kamením vymezeno
280, 363; to má kamením zasazeno býti (pro

cesty podle rybníka) 219.

kancelá: — eská 224.

kanclé: — království eského. — nejvyšší

království eského, cancellarius. supremus regni

Bohemie cancellarius: Jaroslav 1. z Boskovic

62, 63; Adam z Hradce (de Nova Domo) 193,

233, 303, 322: Joachym z Hradce (de Nova
Domo) 375, 384, 391', 398, 410, 419. 420, 427,

428: Albrecht z Kolovrat 121, 212; Volf Krají
z Krajku, Volf st. z Krajku, Volf Krají st.

z Krajku 277, 283, 292. 293, 295, 296, 297.. 298.

303, 421; Jan z Rabštejna atd.. Jan Pluh z Rab-

štejna 3.: 227, 23o(2x), 242. 240. 248, 2^. 255,

258, 259, 261, 288, 304, 321. 409: Jan z Selm-

berka 48, 79, 207, 215; Ladislav ze Šternberka

2.: 342.

mistokanclé království eského: Zikmund
Helt z Kementu ^72, 379, 390-392. 396-399,

403, 410. 417, 411) (viccecancellarius)
, 424; Jií

Zabka z Limberku: 245, 240, 253 (viccekanc-
lé), 266. 267, 295, 296, 302, 316, 334, XU, 357.

433 (str. 253, . 43); [nmecký mistokanclé
král. es.|, v. Lokšan; v kancelái království

eského, v. Mel, Walter.
kanovnictví: — a prebenda kostela Brnn-

ského ve Svatoboicích [46; a prebenda ka-

novníka podacího fary pohoelické 331, 332:
u kostela svatého Petra v Brn 332; „kanovnictví
pi témž kostele sv. Petra v Brn, kteréž by
ku podací JKMti náležely" 240; v. také podá
váti, íditi; kanoný (= kanovnictví) kostela
Olomouckého, k níž náleží podací fary bílovské
(Bílovice Velké) ^27.

kanovník: — brnnský, pán podací fan po
hoelické 193; — podací fary pohoelické 131;

kanovníci, v. Brno (kostely), Olomouc (kos-

tel, kapitula).

kapitula, kapitola: — brnnská, kostela brnn-
ského, kostela sv. Petra v Brn 157. 248, 249
(3x), 331 (2\ i, 332. 395, 390; — kostela Olo-

mouckého 268, 326, 327; dkan kapituly kostela

Olomouckého Bernart Zoubek ze Zdtína,
doktor 268.

kaplan: oltáe sv. Václava v Teli u fary 215.

k a pian n é podací : Budišov 7.

kaplanský: podsedek pusty u kostela, slov
K.: Bezník 128; kaplanští lidé: Budišov 7.

kaplanství: Budišov 7 (lesy k nmu) ; Lule
42; Tasov 21 (k nmu svobodná láze), 58
(k nmu ddiní lidé).

kaple: Bekov Horní 154; Budišov 7 (ti lány

k ní) ; Lanov 159, 256; Petín: 154. [59, 256;
Rosice 172; Šafov 154, 159, 256; Tšetice 318;
Vícenice 2.: 10 (s"kostelním podacími: |>odaci

kaple pi fae v Rosicích 172; podací kaple
sv. Barbory v Zidlochovicích 130.

kapi, v. plat naturální.

k a r d i n á 1. v. Brindisi.

[ka r tu z i áni], kartousové, v. Olomouc (kláš-

tery), Pole 2.

kaše, v. plat naturální (pohanka na kaši).

k á z á n býti: má pán pro neoprávnné psaní

,,urozenému pánu'* 4.

kazatel: — na zboru rosickém 346; v. svoboda.

[klarisky], v. Znojmo.
klášter, v. Brno, Dalešice. Hradisko Klášter-

ní. Hradišt 3.. Louka 3., Olomouc. Oslavany.

Pole 2. = Ves 8., Praha, Pustim. Rajhrad,

íše 1.. [Sázava], Sedlec 2., Schrattental. Smil-

hajm = Vizovice, Tišnov. Tebí. Velehrad,

Vilémov, Vizovice. Zábrdovice 1., Znojmo, Zdar
.

2., Želiv; srov. také abatyše, circatrix, klíník,

konvent, opat, probošt, pevor, pevora, sub-

pevora.
klášterství: kláštera v íši r.: 38 (Olešná

4.); kláštera žárského 19, 20 (Kižanov).
klekání ped svátostí tla Pána Ježíše Krista 1 17.

klenoty, klenoty, klínoty, klýnoty: 207, 233,

335, 344, 345 (klenoty, klenoty neb etzy |

.

410, 422 (od zlata, stíbra i jiné). 424, 428, 429;
koflík 340; koflíky stíbrné dva 305.

klíník: kláštera ždárského Vít 102, Bohunky
z Pernštejna Mikuláš 346.

klu e n i n y, kluiny: 360, 377, 388.

k m e n (
= rod) :

—
- a erb 81. — a jméno 82, — a

štít 81 (vše pán z Krajku).
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k in o I r 3

k n i- Viktoi m. kníže minsterbei

k n z: • kardinál 282; biskup

111, 133, 136, i-t 1. 159, : 3 10

(2X ' 33i(2x),

1.(7. [93, 326I pO, 327

•vniku - ervenou hvi

ud se

ln podle jmen klášter) 426,

5 2X), 282,

292, 295, 296, 300, 362, 363; 352,

258, 350(2x), 35i(2x), 390
5; 132, [63; [31,

- 3i, to; 297, 298,

\'. [02 (klíník kláštera); 14.

1.v 125, i|i. 340, 341J i
í 227;

r a provinciál 313; pro\ in< iál

kapituly, kostela 24<8(2x)

. 396(2x), olbramkostelski [87, kláš

55(2x), 202. 293; [62(2X), [63;

pevor kláštera 418, 313, [63, 196, 138; 227,

[56, 157; 253, 254, 255, 177. 293; 167; [88,

501, 302(3x); 80, [02, 319; viká 325;
\i -itátor ádu (zákona) $25;

Václav z Hodic 84(3x), 8s(2x); - - Václav

. Minic a /. Kubšic 59; Strachota ze Rtišo

vic 168; — ve Fryšav 282, 283; — pi farách

icich k zámku Kounicím (= Kounice 1.)

píslušejících 267; - - kídlovský (= Kídlovice
1.) 169; — v Pohoelicích 332; — v Pravicích

\ Rohoti 319; — v Stonaov 216;

knží: — v Brn: od sv. Petra 100. domini-

káni. od sv. Michala, svatomichalští 141, 154.

[63, 313, od sv. Tomáše [88, • :zjišt-

ni) 346. 434 (ítr. 346), — ve Fryšav 283; —
pi kláštee kounickém 267, na farách podacích

k zámku Kounicím píslušejících 267, — v Pra-

vicích 282: knží fasi] v Studené 3S4; knzi
(farái) ve Višovém 314.

knžna: — Marie, králová a markrabina mo-
ravská, uherská a eská etc. králová 226, 227.

knih y, v. desky zemské.
knihy manské : 57. 89, 95, 97; srov. hofrychté.

kníže: kníže, kníže pán. kníže a pán, v. Ferdi-

nand 2., Jií král, Ludvík. Matyáš, Vladislav

král; kníže v Burgundí, v. Ferdinand 1.: 194;— lucemburský, v. Ferdinand 1.. Jií král,

Ludvík. Matyáš. Maximilián, Vladislav král;

v. také dux: — minstrlierský, v. Karel, z Kun-
: a z Podbrad Yíktorin; — olešnický. v.

Karel; — opavský, v. z Kunštátu a z Podbrad
Viktonn; — rakouský, v. Matyáš; — slezský,

v. Ferdinand 1., Jií král, Ludvík. Matyáš.
imilián, Vladislav král; — tšínský, v.

Pemek

;

knížata: — minstrberská 297, 298. 299, 319,

320; — olešnická 29S, 299, 319, 320.

koflík, koflí k y. v. klenoty.

kolatura: — aneb podací fary kostela sv.

Jakuba v Jemnici 1., na pedmstí 352.
koleno (= pokolení rody), v. pokolení.

kolo: pt kol mlýna 275.
k o m e n d o r, v. Brno (johanitská komenda na

Starém Brn).
komisai: od krále k jednání vydaní 341; —

eni (ve ^'in o statek po svo
li. idném d\ 1

'i áku I \-\i

komora: královská: 140. [48, [49; proku
markrabstvi moravském: Am

brož z Otrstorfu ( Ottersdorfu) 372, 377,
kláštera louckého -'-'4; Znojemských 292;
\ 'nu. 1 Kinu z Kunštátu 291.

komornictv 1, komornitstvie, v. úad,
komorník: nejvyšší království eského
Jindich z Hradce 65, 00. 70. 8o(4x), 83, 91;

komorník: •
. oamerarius, nejvyšší komor-

supremus camerarius cúdy brnnské, "1"

moucké, markrabstvi moravského; komorník
bud olomouckj nebo brnnský: jeho místo na
-<'iiilu podle stáí 3; jeho ukuly pi vpuštní
v -mul a ád panský a stolice |. 5;

n e j v y š š í komorník: c úd) b r n n s k é,

desk a práva brnnského, cúdy brnnské,
remus camerarius cink- (czude) Brunensis:

Vilém z Pernštejna 3(2x), 13. 20, 21, 25, 31,

3_'. 63; pijat ud krále Matyáše do rady pí
sežné 3; - - nejvyšší cúdy brnnské, desk a

práva zemského v Brn. desk a soudu práva

zemského v Brn, desk a práva markrabstvi

moravs. v Brn, desk a práva soudu zemského
\ Brn, brnnský, komorník práva brnnského:
Vratislav z Pernštejna 31. 41, 43. 451 _'x), 50
(2x), 5j(2x), 52. 53, 54, 58(nejm.), 60;

n e j v y š Š í komorník cúdy olomou c k é,

supremus camerarius czude Olomucensis, ko-

morník olomoucký: Václav z Ro-kovic 3(2x),

8, 21, 25; pijat od krále Matyáše do rady pí-
sežné 3; — nejvyšší cúdy olomoucké: Jaroslav

z Boskovic 62, 63, 103; Heralt t. z Kunštátu

31; — desk a práva markrabstvi moravs.

v 1 Homouci, desk a práva zemského v Olo-
mouci, desk a soudu práva zemského v Olo-

mouci, soudu a práva olomoueského : Jan 1.

z Lomnice, 50. 51 (2x), 53 (2x), 57, 58, 6Ó;

komorník, nejvyšší komorník, n e j v.

kom. markrabstvi moravs., nejv. kom.
desk a práva m a r k r a b s t v í m o r a v s k é-

ho: Albrecht _'. z Boskovic 130, 312, 3l6(2x),

328, 389, 40S. 423. 433 (str. 130): Arkleb. Art-

z Boskovic 173. 187; Kryštof z Boskovic 69,

-2. 79. 84, 87, 89, 112, 157. 203, 206, 207. 209,

219. 221, 222, 225, 232; Ladislav I., Ladslav

z Boskovic yj, 83, 85, 90, 9T, 98, 101, 102,

106, 107, 108, io9(3x), ni, ii2(2x), 113, 114

1, 116, 119, i53(3x), 150, 157, 159, 160

(j.\i. 161, 11 '4; na žádost panu vzal na se úad
nejvyššího komorníka 153;

Zachariáš z Hradce 383, 386, 389, 393, 396, 397
(nejm.), 401 (2x), 402, 408, 411, 4i2(2x, jed-

nou nejm.), 413, 414, 416 (nejm.), 418. 422.

425 (2x), 426, 427;

Jan 1. z Kunovic 177, 179;

Jan 6. Kuna z Kunštátu 193, 197, 208;

Jan z Lipého 241, 242. 249, 255, 261, 320, 321

;

Jan 1. z Lomnice 81, 100;

Jan 3. z Pernštejna 125 (2x), 126, 129, 130,133(2x1,

136, 138, 142, 143, 144, i45(2x ). J48> 153, 107.

168, 170, 171, 181; vzdal úad nejvyššího ko-

morníka 153; Vojtch 2. z Pernštejna 367, 368

(nejm.), 370 (nejm.), 371, 373, 376; Vratislav

1. z Pernštejna 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69(2x1,

7i(3>0, 97:
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Hynek 2. z Valdštejna 400;

Jan 3. z Žerotína 198. 221, 265, 271, 277, 278,

281, 285, 293, 296, 308, 309, 310 (nejm.), 311

(2x, po prvé nejmenován), 315, 316, 3i7U'x.

nejm.), 323(2x, po druhé nejm.), 324, ^27
(nejm.), 328, 329, 332, 335. 336, 337, 338, 342,

344 (nejm.), 34O (nejm.), 350, 354, 358, 360,

3Ó3;
,na míst nejvyššího komorníka, místodržící:

Kryštof z Boskovic na míst Arkleba, Artleba

z Boskovic na soudu zemském 187, mežoval
I73;

, •

Jaroslav z Doubravice na míst Jana 3. z Že-

rotína pi piddní 324;

Hynek Štos z Kounic na míst Jana z Lipého
pi piddní 261

;

Sazema Zajíma z Kunstátu. místodržící Voj-

tcha 2. z Pernštejna, na soudu zemském 371:
Albrecht z Lichtenburka na míst Jana 3.

z Pernštejna, na soudu zemském 168;

Jindich Mezeícký z Lomnice na míst Za-
chariáše z Hradce pi piddní 412; Ludvík
z Lomnice Mezeícký na míst Albrechta 2.

z Boskovic mežoval 130, 312. 316(2x1. 389.

408, 433 (str. 130); Václav 2. z Lomnice na
míst Jana 3. z Pernštejna na soudu zemském

Puota, Puta z Ludanic na míst Jana 3. z Že-
rotína, na soudu zemském 281, mežoval 91, 221.

Zdenk 2. z Valdštejna. místodržící, na míst
Kryštofa z Boskovic, mežoval 214, 235, 2^7:
místodržící, na míst Jana z Lipého. mežoval
256, -$7: místodržící Vojtcha 2. z Pernštejna,

na s. zems. 367, mež. 226; na míst Jana 3. z Že-

rotína na soudu zemském 328, místodržící. na
soudu zemském 338, 350, 354, 358, 363, mežo-
val 198, 311, 333, 33Ó(2x), 350, 357, 358, 360.

Jan 2. z Žerotína na míst Jana 3. z Pernštejna
na soudu zemském 142, 432 [str. ii^. pozn.

J

i

a
5
)];—

. v. také nauení panské, úad (komornictví)
komorník menšího práva v Brn, menšího

práva, práva menšího zemského, práva menší-

ho zemského v kraji brnnském, práva menší-

ho kraje brnnského, práva menšího v kraji

brnnském, práva menšího brnnského: Vác-
lav 3. z Hodic: 311, 323, 324, 333, 337, 338,

339- 3/1, 398(2x), 399(2x), 405, 42b, pi pi-
ddní 324; Matouš z Obrvan na míst
Václava 3. z Hodic, komorníka práva menšího
zemského, pi odhadu na statku 323;

komorník menšího práva olomoucského,
práva menšího olomouckého: Jan Koleso z Ra-
kových (= Raková u Konice) 02; Znata z Ví-
ková 339.

komorník krále: — \ Ladislava: Burian,

Burjan z Lichtenburka a z Bítova 94, 107: —
Ludvíka: Mikuláš z Víková 180: — krále, cí-

sae Maximiliána: Pertolt 2. z Lipého 387,

392(2x), 394, 402, 404, 408, 41 1 (2x), 413, 414.

418, 424, 425. 427, Vratislav 2. z Pernštejna

373, 397-
komorník Bohunky z Pernštejna: Jan 345.
k o n o p í : 375. — máení 281.

konšelé, v. msto,
konvent: — kláštera: Brno: sv. Anny, Matky

Bož! (= herburského). Králové, sv. Michala,

sv. Tomáše; Dalešice; Hradisko klášterní;
Hradišt 3.. sv. Hypolita, Peltnperk; kláš-
tera kartouského, v. Pole 2. = Ve- 8.; Kou-
nice I.; Louka 3.; Oslavany; Pole 2. =
Ves 8.; Praha; Pustim; Rajhrad; íše 1.;

Strakonice; Tišnov; Velehrad; Vilémov; Zá-
brdovice 1.; Znojmo; sv. Kláry, u Matk\ Bo
ží. sv. Kíže; Žciár 2.; Zeliv; — probošt-tví:
187 (Olbramkostel).

kopa. kopy: — groši, groši širokých, groši ši-

rokých eských 6; — platu, — groši eských 7;— groš, groši asto; — míšeská, na 1111 -ni
sko 148, 159, 212, 213, 257, 317; patnácte tisíc

kop gr. eských aneb tidceti tisíc kop míše-
ských 342,343; kopa vídenská 18912x1 [93
297, 298, 299;

kopa, kopy: — kapr 412. 417; — ovec 345;
vajec 410, 417.

kopec, kopce: — (hraniný) 340; kopci (hrani-
nými) nebo kamením grunty vymeziti 363;
hranice kopci vyznamenati a vymiti 289'; —
hranené zdlati 419; - - hranin, zamezení
kopcv 305; — hranní, — staré obnoviti,
veliké zdlati 340.

kopek: Kepkov [vrch a hradisko], pustý
kopek 86.

koruna: ..tak. jakož obyej a právo j L--t koru-
ny eskej a zem tejto moravskej" 5; znajíce
[král Matiáš] službu, kterúž nám a korun
naší ukazovali [Jaroslav 1. a Ladislav 1., bratí
z Boskovic] a po dnes ukazují 63; aby nám
[králi Vladislavovi] to a korun eskej bylo
bez újmy 117.

kostel: v Biskupicích 1.: 8; v Brn: sv. Ber-
narda 398, 399, 411. sv. Jana 22, sv. Michala
154. 163, sv. Petra, Brnnský 146, 147, 157
(2x), 248(2x), 249(3x), 286, 326, 33i(2x), 332,

395> 396; v Budjovicích Moravských sv. Jiljí

274; pod hradem Cornštejnem sv. Trojice 54:
v Hlín 406: v Jakubov I.: 61; v Jemnici 1.,

na pedmstí, sv. Jakuba t,^2: v Kunštát 6
(kunstátský) ; v Lelekovicích 313; v Lovicích
1.: 49; v Olomouci: Olomoucký, biskupský 22,

268, 326; v Pravicích -v. Jana 282; ve Vyše-
hoí 6; v Tasov kostel pustý 400 (v. také kos-

telík) : v Ulvech pustý kostel 305:
kostely: v Tasov sv. Petra a sv. Václava

356; v Tešti 55; srov. ke kostel a kostely fara,

fará, kanovník, kapitula, kaplan, kaplanství,

klášter, knz, knží, kostelní píslušenství, mše,
oltá, osada, plat, podací, prol>ošt, šafá, za-

dusí.

kostelík: — Matky Boží ped hradem v Ki-
žanov, ped hradem Kižanovem 19) 2x), —
pustý v Tasov 356, (v. také kostel pustý 400)

.

kostelní píslušenství: — v Boleradi-

cích 39.

košíky (pravdpodobn hrozn) :
—, kteréž

dávají z Weinperku [ve Václavov] [29.

kovy: král pi prodeji zboží si vyhrazuje: vrch-

nost. ..totiž v pokladích, také zlatých a stí-

brných i jiných ke.vích všecku povinnost" 267,

433 (str.267) : pi darování zápisného zboží k d-
dictví si vymiuje hor}- a všechny kovy zlaté

a stíbrné: 242.

kraj: — brnnský 373; srov. právo menší zem-
ské kraje brnnského, v kraji brnnském, ko-
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morník, sudí, práva menšího zemského kraje

brnnského, \ kr.ijt brnnském; — jihlavskj

1 [6, !-•<>. 160, i"-}. 1
5UQ, i

l>r.i\.i menšího zemského kraje olomouckého.

k r a j ca r. v. ku
k r á I eský, \ Ferdinand 1., Jií, 1 .adi

slav, Ludvik, Matyáš, Maximilián, Václav,

Vladislav; d a 1 m atský, v. Ferdinand 1..

Ludvik, Matyáš, Vladislav; c h a r \ á t

ský, \. Ferdinand 1.. Ludvík, Matyáš, Vladi

slav; uherský, v. Ferdinand 1., Matyáš,

imilián, Ludvík, Vladislav; — ímský,
v. Ferdinand 1., Maximilián.

j
jako markrab moravskj dává k d

dictví: hrad 105, hrad a msto 7<>. kláštei 131,

manství 31 32, 47-48, 53 51. 5 í 55- "5 66,

93 95, 95, 97, [07 io8, m 1.

140. 144 145. 189, 250 251, msteko 141). nápad

a právo na dvr no, ke dvma vsím 104.

opravu na kláštee [31, 132, opravu - vrchními

panstvími na dvou klášterních vsích [32 [33,

panství a zboží klášterní 373-375, plál 66-67,

154-155, právo, právo a nápad (na královské

rzné zboží) 24, 35, 38 39, 52, 63, 70 71, 78 79,

38 99 [oo, [io, 133-134, [34, [38 [39, 147.

svou správedlivosl 33, 39, statek po svobodném
dvoáku [81, tvrz 120-121, ves 65, 147 [48, ves

a lidi 230, výplatu na zámku 203 204, týž zámek
203 204 a 204, zámek a mstu 242; dává: list

mocný na poruenství, v. list mocný, opravu na
kláštee do života obdarovaného a jeho dvou
syn [31, 1

3_". posly k zemským dekám 398;
povolení: na poruenství (= list mocný) 62,

ke smn 56, 194, ke smlouv 07-0K, i<>_>. k trhu

usnesením snmu a k jich zápisu do desk

zemských 110-117; v. také král povoluje a heslo

povoleni; dává: nejvyššího komorníka za pra-

vého spoleníka sirotkm 100; vli: k dání

pti lovku 39, ke smlouv 181, 182-183, 194;

pánm a rytístvu markr. mor. výpis svého

nálezu o nkteré rznice a nesnáze mezi nimi

.1 Michalem z Eyczingu 77-78: výplatu na
hrad a mst 78, 78, 79, na dvou vsích a dvo-

rech 129-130;

dopouští: prodej domu, na kterém má manství

57; z dopuštní a vle královy prodává klášter

podací fary 352-353;
— jedná o postoupení zámku a msta 79;
— obnovuje: privilegium krále Jiího 47-48,

smlouvu 351, 391;
— se odíká své spravedlivosti 7,3;

— ..ohledav svobod tch [markrabstvi morav-
ského]

, ráil jest je [pány] pi nich zuostaviti"

153;
— osvobozuje a propouští z manství zboží 48
(2X), 54-55;— porouí, v. sudí markr. mor.; na poruení
krále: smlouva 340, 350. 395, vymazán vklad

v zemských deskách 400;— potvrzuje: dání a zapsání tvrze a msteka
63, svj list 54, list kláštera 102-103, list

o propuštní z manství 103-104, oddání a trej-

mark dvoru za rybník 147. smlouvu 223- 225.

33!-33^ 35-'"353, 39039 1
,
trh zámku ^; srov.

také potvrzení;

— pouští a prodává stavm moravským hrad,

zámek Spilberk 397-398;

povoluje: smnu klášterního /boží 1001 2x),

17712x1. smlouvu a smnu klášterního zboží

223225. smlouvu o Erejmark .1 smnu kapitul

ního zboží 2(7 248, zápis a zízeni o rodovém
statku (panm z Krajku) 81-82; \. také shora:

dává p »vi lení . \ . také povoleni;

Lvá mlýn a dvr 367 368, klášterní ves

245 246, 250200. zámek .1 klášter 266-267;

propouští, V. shora: dává manství k ddictví

mimo 88-89, 107 10S. 250251. srov. manství

krále; propouští právo 200.

na královu prosbu pijeti do stavu panského

>t\ 1 zuje frejmark klášter

pany

prvním
sumu

peje, d( >p< >ušti a

mho zboží [56 157;

pijímá k sob do rady písežné 3,

do stavu panského 51 2x 1

;

pikazuje, v. sudi markr. mor.;

se pimlouvá, v. pímluva;

l

ipisuje: sumu za odkoupený plat

zápisným sumám na zboží [48 140:

k první sum (zástavní) 351;
pi íká: za SSUtí 246, 259. 267;

— pivoluje: držeti k pravému ddictvi jeho

grunt 130-137; pivolení, aby klášter mohl

uiniti smlouvu [03;

— rozkazuje: hejtmanovi markr. mor., aby vlo-

žil do desk jeho list 24, 33, 48: položiti a ve-

psati do jeho listu zboží 54, vložiti do desk hrad

a ves 1 S listem krále Jiího 69; v. také roz-

kázání:
— sedti jest ráil na soudu v mst Brn 285;

schvaluje smlouvu: 282-283, 295-296, 326,

340-341. 350-352, 362-363, 39039 1
. 418-419,

4-,(|-4-7:— stvrzuje smlouvu: 216-218, 227, 227-229,

229-230, 251-253. 253-255, 260-261, 269-

270, 270-271, 279-281, 290-292. 292-293. 294-

295, 297-298, 320-321, 327. 395-396, trh a

smlouvu 257-258;—
• svoluje: k propuštní vsi z manství k ddic-

tví 110, ke smn 194, ke smlouv 146-147,

k trhu 68-69, I4°J— uvádí, uvodí: manství k ddictví 88-89, 93-

95

;

králova vle: s vlí krále uinna smlouva 148,

s povolením a vlí krále klášter vymuje a

prodává ves 104; z dopuštní a vle královy

klášter prodává podací fary 352-353, s vli a

vdomím krále klášter pouští zboží a kostelní

podací 340. s vlí, z vle, -z vle a rozkázání

krále snm. snm obecní, snm panský (= soud

zemský) v Brn 64, 71, 77, 83, 85, 90, 91, 98,

101, 107, 1 17:— vydává komisae k jednání o puštní kláš-

terního zboží za plat 341

;

— si vyhrazuje: vrchnost, .,totiž v pokladích,

také zlatých a stíbrných i jiných kovích všecku

povinnost" 207, 433 (str. 267);— si vymiuje: hory a všechny kovy zlaté a

stíbrné 242;
— vynímá: z povinností manských, ze služeb a

povinností manských, v. dává k ddictví man-
ství 107-108, 88-89;
— vysazuje: zápisné zboží v pravé, zpupné

ddictví 32, ves z manství k ddictví 107-108,

111. dv vsi z manství k ddictví 140;
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— vysílá: místokanclée ke smlouv 297, ti
posly na snm oliecní v mst Brn 397;— vysvobozuje: z služeb a ]K>vinností manských
ves 1 10, ves a dvory 88, zboží z manství 107,

zboží zápisné k ddictví 32;— zapisuje a zastavuje: zámek 245. zámek
s klášterem 2(->b;

— zavazuje: k zámku plat, placený od opata
místo bern královské 66;
— má po dekách vložení plná ti léta zprav -

váti a osvobozovati prodávané zboží: 245, 259,

267: srov. dání, manové, manství, milost, ob-

darování, pee, privilegium, rada, relátoi.

králová: knžna, paní Marije, uherská a eská
— , sestra Ferdinanda I.: 227, 265. 328; Miku-
láš Prusinovský z Víková, nejvyšší išpán a

hejtman — Marie hrabství Starého Zvolena

328; podle poruení — mají smlúví postoupiti

a v lovenství uvésti lovka 226.

království, království eské: ..jakž jsme [Fer-

dinand] v královstvie naše vešli a markrabím
moravským zuostati ráili" 259: srov. hofmistr,

kanclé, maršálek, sekretá: v. také echy, Uhry.
krav y 345; — dojné 318.

krma: Bezník 128 (dv); Hartvíkovice $2:

Klobouky 142, 187; Raice t.: ii; íany I.:

12; Troubsko 21. 31: — nov vysazená: Syro-

vice 2.: 331: — vaii: Lovice 135: — výsad-

ní od staradávna: Brtnice -'.: 234Í2X)

;

krmy: Bobrová 2.: _m. Kižanov Horní 45,

Líše a Obce 406, Studená 384.

kre m n í- Achlebov 64, Rudíkov 92, 1 19.

krejcar, krajcar: 193 (za každý zlatý rajnský

šedesáte krajcar a za každý krajcar ti peníze

bílé poítajíc), 297, 323.

k r o š. v. groš.

kroupy, v. plat naturální: jemen.
k r u n t. v. grunt.

krupice, v. plat naturální: pšenice.

kivda: „nynie proto se jim [rodm mladším]
žádná díti nemá" 4: v. poslové ke dskám, po-

dávati.

kižovníci: — s ervenou hvzdou, v. Hra-
dišt 3.. Praha (kláštery).

kšaft. v. pornenství.

kucha: — Bohunky z Pernštejna Matouš.

Mikuláš 346.

k u r y. v. plat naturální.

kvitance: — z penz za postoupený rybník

279, z penz za postoupený dvr 293.

kvitovati: — z kupní ceny 219. 351: —
z penz dlužných i od zvodu 318: — z platu

217. 228, 269. 34 T.

L.

lán. lány: 8, 10, 11. i2(2x), 14, i8. 20. 2i(2x).

22(3x)',23(2x),24(3x). 25(2x). 27, 31. 36, 37, 45.

46. 5o(2x), 51. 52, 54, 56(2x), 58(2x), 59, 61

(3x),64 (2x),7i, 72(2x). 78(2.x), 79, 84(2X),

85. 86, 87, 88, 89, 92(2x), 93(3*), 96, 99. 100.

io6(2x), io8(2x), 110-111, m, 114. II9(2X),

128, 136, 137Í2X), 138, 142. 156(2x1, 159. 167,

170, 172. 177. 180, i87(2x), 195, 196. 108, 251,

253 255 (2X), 2ÓI. 265. 268, 274, 282, 331. 349-

43-' (str. 72, c. 203); _ ddiný: 18, 58, 245;— ddin 69; — ddiny 70; — [u dvoru
|
41. 42,

47(2x), 83, 96, 102, 236, 283; dvr a — 347,
v. také — role: — ke kapli 7; — od kláštera

68; — u kostela 268: — Koušovskj 243. 317.— , slov Puklovský 59;— s krmou vaii 135;— lesu 54, — neosedlé, v. o>edlé; neplatné, v.

platné; — obdržel ustáním a zvodem a zem
ským právem 13; lánem oddáno za udlání
kusu rybníka 187; — osedlý 150, 229, — osedlé
i neosedlé 45; v. také — usedlý; na — panství
128; z — plat 128, 412; — platný 14, 17, 20.

137; — platné i neplatné 45; lán polní 56;
poplužné 20; lány vnného práva 25, 41. 58; —
pustý: 58, 61, 96 (u dvoru). 1 _-S. 372; — pustý
obrácen ke dvoru 128; — pustý s sadem 106;— pustý, slov Kubuov 153: — ve vsi pusté

245: — pusté 101, 121, [58, L59(2x), 172. 105.

229; lány v pusté vsi 157, 103, 198; — role. rolí

11, 12, 38, 41, 47 (u dvou dvoru). 48. 52, 58,

93, ni, 134, 143, 144. 150 (u dvoru). 130 (plat

z nho). 164 (u dvoru), 1S0, 214, 283 I k po-

dací). 324. T,2ii (u domu). 303 (desátek k fae);— role pusté bez tvrti [8; polovice lánu rolí

v pusté vsi 119, lány rolí v pusté vsi 162: pl
druhého — role, kteráž slov Mesovšti dílové

108; — svobodný 17, 43, 181, 282 (k podací),

283 („krom šesti lánuov. kteréž jsem ke dvoru
svému . . . obrátil, ty sol> za svobodné bez

desátkuov i všech jiných úplatkuov . . . po-

zstavuji"); — usedlý 58; na lánu lovk used-

lý 106; — usedlé 231, 274 (na nich plat ke kos-

telu), po dvú — usedlých lidí desátek 415; —
dva k záduší 91; poloulání, polúlání: 36, ^~,

54, 71, 128, 135, 231 (k fae), 251, 412; — pusté

156; z lán plat 412; tvrt lánu: 21, 22, 45, 47,

54, 61, 92, 108, ii9(2x), 177. 105. 261, 412.

landfríd. lantfrýd: — [na Morav] 77, 118;

— nový a starý 117-118; k — pee dáti 77;

o nový — sjezd v Brn 117; — starý aby byl

zkažen, když by nový dokonán byl ri8.

lapání ryb. nelapati, v. ryby.

d e 1 a t e r e 1 e g á t., v. legát.

lávka 108.

láze, lázna: Blažkov I.: 87, Tasov 58;

svobodná ku kaplanstvi: Tasov 21.

legát: Jeroným . . . papeže, stolice apoštolské

de latere legát 282.

léka: Jan, mštnín v Meziíí [Velkém] 63;

lékaka: Anna, z Meziíí [Velkého] 28,

41 (2X).

lektor: Jakub. sv. PiMna lektor 313.

lenní, lenný, v. statky.

les: pojmenovaný, v. Ausaz (v. les Ousov 2.).

Beranice, Bítovec, Boín a Boina, Bramt-ko,

Bezový žleb. Orný les, tyi Háje, Dlouhý

žleb, Doubrava 1., Dúbrava, Habina. Habiny,

Hemanov a Heman. Hložec, Hobrkové,

Holeek, Hrad 1.. Hradnice 2., Javoí, Kopka,

Kosova, Kruhy, Lipové, Lovicský (Lovice

1.), Milonský, les a hora jedlová, slov Mniská

hora, Nyklasovský (= Xyklase Hunta). Ochoz

2.. Ochoz 3. nebo Ochozy? (les nebo lesy?),

Óuhorv, Ousov 2. (Ausaz), Pahorek, les a

hora Podskalí, Purkholc, Radonín, Rudic a

Rudice, Se, Strá (Strán?), Šíp, Tomanov !

Dolní, Tomanov 2.. Horní, Velovice, -love
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Zhoeckj l I, Zylbrpí Silber

berg); les nepojmenováni 18, 37(2x), 41, 51.

. 67, 86,94,95(2x), 106 127 128,

'1

jo, I4i(2x), 197, 205,216,225,245, 266(331

386, 401, ;..;. i-n.^'. k tarasm
, podtrubi podpleteni dávati [82;

na rybník dávati 276; k stavu dláni neb

ni svésti dáti 275; v. doubrava, hoj}
;

les) pojmenované^ lovou Staniští,

5taníce; les) nepojmenované 18, 54, 58, 59,

xx. 95, 107, no, 115 (silva), 128, [30,

i54(2x), i"-'. 182, 205, 22i, 223, 23i(3x), 234,

266, 276, 285, 290, 310, 318, 336, 349,

[str. 115, p lidské 257; —
kii palivu a ku poteb dvoru mýtiti 318; na —
pastv) 95; lesv mýtiti k prodaji nemá 318;

les prodávati ani mýtiti dáti nemají 341;

6, 7(2x), 8(2x) a d. velmi asto; srov. hory.

v. hivna, plat

jeho jemu dochovati, což by mu ode

mne porueno bylo 346; — dojíti 215 (osm-

nácti 1. 304 (desíti); — ješt nemá (král) 153;

k — pijíti 208 (osmnácti), 287 a 304 (desíti);

305 (k dvacátému), 422 (dvaceti, dvaceti a

tyi na statek sprav* >\ ati (mocni

.1 praví poruníci) 212; — dosplá 4-'o; —
1 i 7 _. došlá a rozumná 100; — obyejná

(k postoupení statku) 212; — pirozená 344.

345. 340, 420; rozumná 171. 215; v. také

páni, rody, soud zemský:
— ..mezi tímto asem a šesti — ]M>ád zbhlý-

mi, od datum tejto smlúvj poítajíc, jiné dv
vsi... koupiti" 295/296; statek nemá býti sy-

novi od poruník postoupen nežli pi vyjití ty
— od datum poruenství 429; v. zpravovati 245,

259
[lid vojenský] gentes: zpsobil škody 82.

lidé (poddaní, pokud se jmenují), v. Bude I.:

274. Lidmérice 56, Odunec 96, Olešná 4.: 412,

Rozinka Dolní 113, Vesce 3.: 323. 324. Yraho-
vice 24. \'rbice I.: 261; -- k fae obráceni

283; — píslušejí farái 95; — abatyše 209.

272. 307, 387; — opata a konventští 427; — tí
manu 374; — píslušející k zámku 268; na —
opravu a vrchnost, panství 256; na — vnné
právo 41; — bludní (pikharti) 117; — istí

57; — dobí 118 (bud' panští neb rytíští),

208, 212, 228, 284, 298, 300, 313, 343, 346, 420,

429; — kmetcí 32. 105, 120; — konventští

427; — lehcí 117; — poddaní 292, 293. 363;
— pustí 7, 55, 64; — sedlští 292; — služební

(= vojska proti pohanm v poli ležící) 266;
— ddiní, svobodní a nezávadní 70; — svo-

bodní 129, 177, 310; — volní a svobodní 134.

[35 ; — zbhlí (z gruntv) 384; -— mají v su-

chém rybníce dobytky své pásti 224: což jest

Uého, aueb potomn že se — tu pistaví a

osadí 2S2; pro zadrželý plat [lidi] „právem
stavovati a je i statky jejich v té obstávce
držeti" 301; — v lovenství uvésti, v. lov-
enství; srov. také lovk, lovci, poddaní.

1 i c h v a 305.
lišt. litterae (= listina): — krále Jiího 22

(zmínka 1 . 24 (zmínka), 48 (privilegium, latin-

sky text vložen do latinské konfirmace krále
Vladislava), 69 (zmínka); — krále Matyáše:
24. 31-3-2- 33- 35, 38-39. 39. 52, 56, 62-63, 241

(zmínka, plné na 31 32); krále Vladislava

32, 17 1* (latinský), 5351. 5155, 57. "5. 65-

66, 0007. 67-68, 68-69, '»), jo_ 7071, 78, 78

79, 70 1 zmínka o dvou listech I, So. Si Sj, 82

83, 87-88, 88 (zmínka, pln na 87-88), 88-89,

93 95, 95, 96, 07. 00 100, 100. [02 103, [03

104. 10 1. [05, 107 [08, i io(2x), ni, 116 [zmínka
1 p tznámce ')], 1 1<> 1 17. 117 [zmínka \ po

známce ')], 117 [zmínka v poznámce ') a 'i|,

[20 i-'i, I2g 130, 131, [32, 132 133. 133 [34,

'31. 136 137. 138 130. 130 [zmínka \ poznám
a-'-')], 130, 1 |o (zni., pln na 1301. 140, 141 145.

1 i" 1 \7> ' \7> '47 [48, ' i
s

' l". 1 19, '.-1 t55,

156 157. -'0320), 204 a 205 (zmínka, pln na

203-204), 24] (/minka, pln n.i 32), )3-' (str.

96); — krále Ludvíka [62, [69, 177, c8i, 182

[83, [89, 250 jsi, 251 (zmínka, plné na 250

251); krále Ferdinanda: [94 (zmínka, pln
tamtéž), 216-218, 22^22-,, 227. 22- 221), 22^

230, 230. 242, 245-246, 247- 24S. 251 2-^1, 253-

255, 257-258, 259-2O, 260-26l, 2ÍV 2<)J, 269

270. 27027I. 279-28l, 282-283, 290-292, 2')-'

203. 294-295, 295-296, 207-208, 320321, :,2<k

327. 331 (zmínka, pln na 331-332), 33 < "332,

31-31'. 35" 35-'- 35--35.1 .V^-3 ( >3, .V7-368,

373 5:5. 39U-39'- 395-3 lA .W-39N. 1"' (po-

tvrzení, zmínka), 418-419, 423. 426-427; — a

majestát: krále Ludvíka: — s majestátem, ja-

kož majestát v sob zavírá 251 (zmínka, pln
250251); krále Ferdinanda 351 (aby listem

pod majestátem svým královským trhu a

smlouvy potvrditi ráil), 367 (zmínka v listu

královu), 308 (list a majestát náš královský),

391 (aby listem pod majestátem svým císa-
ským smlouvu potvrditi ráil), 423 (list a ma-
jestát, zmínka, pln tamtéž); v. také král dává
lišt mocný na poruenství; — a nadání králové

Mane 416 (zmínka); — markrabí Albrechta
(latinský) 82, Jošta 241 (zmínka); — knížete

minstrberského a pánu z Kunštátu 219-220,

knížat minstrberských a pán z Kunštátu 298-

299, 319-320; — osob stavovských: 2-63,
(dva), 79, 81-82, 93, 99 (zmínka), 103-104
(dva), 110 (zmínka), 189 (zmínka), 195
(vklad), 204, 251, 269 (má udlati list na plat),

2~2. 280, 300-302, 301 (má listem potvrditi

smlouvu), 313-314, 337 (vklad), 342 (zmínka),

368 (zmínka a pln na 368-369) a 369 (zmín-

ka) a 370 (zmínka a pln) a 370 (zmínka),

377 a 434 (si. p., . 27, . 13 a 14), (dva, zmín-
ky), 388 a 434 (str. 388, . 18), (list a nadání,

zmínka), 394, 416-418, 417 (zmínka), 429
(zmínka); biskupa olomouckého 248-249, 331;
kláštera a purkmistra a rad)' msta Brna 280-

281; kláštera 67-08, 102-103, 3 1 9l — dílí 20,

92. 172; — na dlužnou summu 288; — dobré
vle 63, 7c). 204. 251, 272, 339, 370-371, 426;— dostatený (má udlati) 128;— hlavní 63, 339;
lišt mocný krále, královský na poruenství: 62

(zmínka), 126-127, 207, 21 1-2 12, 214-215, 233,
287-288. 303-304, 321-322, 330 (zmínka, pln
na 321-322), 334-335, 341-342/344 (zm.. pln na

341-342), 408-409, 410, 419-420, 421, 428; —
nedokonený a mežovaný 70 (celý 82-83)

I

—
obyejný, obyejný podle pípisu obyejného
296, obyejný s rukojmími 248; — odevený
258; — pod peetí, peetmi 212, 284, 344, 345
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(oustn neb listem pod peetí), 346(2x); — na
papíre pod peetí 208, 233, 429; — na i>erga-

men aneb na papíe, v. pergamen; — na plat

(udlati má a ve deky zemské vložiti) 2(>9; —
plné moci 211; — poruenství 127, 212-213,

215-216, 233-234, 288-289, 322, 335,, 342-344,

344-347, 420-421, 421-423; — piznání, pizná-
ván' k zápisu stav moravských 117, — pi-
znávací k landfrídu jj; — o rozdlení statku

213; listem s rukojmími ujistiti 299, 318; —
správní, správný, v. list zprávní, zprávný; —
na summu 345; — na svedení platu 276; —
vnný 212; — jest vepsán ve dsky zemské
z rozkázání hejtmana markr. mor. 82; — =
vklad: 145, ?4Ó, 160, 220, 289, 292, 318, 361,

375-376, 387, 286 (vložen do desk na nauení
pánv soudci); — zástavní 321 (Jošta, biskupa

vratislavského, zmínka) ; — a zápis 296 (vrá-

cen býti má) ; — zprávní, správní, správný

140, 211, 29, 272, 291, 298, 3OO, 31O, 317, 327,

361, 369, 376, 423; — správní obyejný 181,

182, 248, 258, 291, 318, 330, 369; — správní

s peetmi visutými 339; — správný poádný
427;

listy, listové: listové od krále Václava neb
kteí jiní královští neb markrabští neb jací

kolvk na desátky jiné i na to právo, ty všecky

moíme 103; — krále Vladislava: na kláštery

139, — na opravu kláštera, na kláštee 131,

132; listy od krále Vladislava a jeho pedk
nemohou se najíti anebo jsou ztraceny 139; —
dávno vyšlé na opravu na všech kláštera a na
lesu 81; zápisy a — i s potvrzením krále Vla-

dislava o pusté vsi 391 ; statek na svrchcích,

listech, klýnotech aneb hotových penzích 410;
— i vidimus na svobody a výsady JJ\ — a zá-

pisy o zástavu 351; na — dobrá vle 215; —
piznávací k landfrídu Jj; — starých i vejpi-

sv z desk ohledati 210, 285; — a dekami,

dekami zemskými právo pevedeno 284, 309;
páni mají v — psáni býti po starších na letech

4: —• s hodnými rukojmími ujistiti (trhovou

cenu) 411; list zapeetní a vydávání z can-

cellarie krále Vladislava 117; právo vnné na
listy dané krále Ladislava 16;— dílí 81, 84(2x),

85(3x3, I58(2x), 432 (str. 81, si. p., . 22 zd.) ;
—

hlavní 103; na mocné — poruenství (ustano-

vení o poruenství na snmu v Brn) 105; —
piznávací (k landfrídu) Jj; — smluví 7; —
správný zprávní 169, 177, 291; — [zápisní]

císav a králv eských a markrabí mor. na
msteko 14Q; hejtman a páni pijímají t do
stavu panského na žádné listy tvé 5; srov. ma-
jestát, pee, poruenství, smna, smlouva, v-
le dobrá.

[listin a], v. li^t.

loket (= míra délková) : 206, 294.

[lom kamenný], štanproch, štanpruch: 129,

294;
lomy 88.

louka, lúka 265; v. také louka, slov Malá

lúka; luky 128.

louka, lúka: — pojmenovaná: Bohdalská 214,

Grunty 282. Hampýs 41, Královna 327, Kray-

ezerin 177, Luh 41, Malá lúka 52, Naželická

109, Olšina 156, Paseka 142, Poddielí 282,

Suchá 41, Ungerwiz 132, Úvar 282, Valtická

423, Vobora 282, Zahrádka 282; — nepojme-
novaná: 11, i2(2x), i7(2x), 36, 41, 46, 54, 97,
128, 132. 161, 179, 181, 206, 217, 234, 235, 266
(3X v témž ísle), 282 (dv), 310, 311, 325,

395, 396; — ddiná na — dvorské a ddiné
179; — panská 17; — zádušná, oddaná k fae
35:

louky, luka: 1 09(2x1, 128, I78(2x), 193, 289,

340, 367; — platné i neplatné 338; plat z luk
x 93; s — : 6, 7, 8 a d. velmi asto.

louže, lúže: I2(2x), 52; s lúžemi 96.

1 o u ž k y 237.

lovišt, loviše (mn. .) : 208, 220, 271, 306,

387, 388, 413-
loviti, v. ryby.

lovy: 7, 11, 19 a d. s — velmi asto; s — ma-
lými i velikými 158, ptaími i zajeími 231,
ptaími i zvíecími 236, 315, 370, rybnými i

zvíecími 160, tenatnými 129, zvíecími i pta-

ími 194, 195 (2x); s —
,
pustiti neb zabíti 308,

339; srov. toaké hony.
lože, luože, lze: s jedno luože postele, se dv
lze postele dobré 345.

luh: 15, 197; — neb les 266; s luhy: 35. 36, 70
a d. asto.

1 j, v. plat naturální.

M.

macecha: maceše vydati dlužnou sumu 288.

Ma jest as: Majestati nostre (= král Vladi-

slav) . . . supplicatum extitit 48.

majestát: list a — na ddictví na kláštee

373-375; — na kostelní podací 2~y (zmínka);
—

(
= potvrzení smlouvy) 419; — , — císaský,

o prodeji hradu Špilberku 397-398; list a — na
statek 423, 424 (zmínka, pln na 423, list císa-

ský); list a — na výplatu na mlýnu a dvoru

367 (zmínka) ; — na rodinné zízení pán
z Krajku 81-82; — dáti v moc jedné ze smluv-

ních stran 321; jednati o potvrzení smlouvy
majestátem, — vyjednati 321, jednati o po-

volení smlouvy a o potvrzení listem pod —
císaským 391 ; od — královského (povolení

k smlouv) ob strany mají platiti 291 ; list a

— královský má býti vložen a vepsán ve deky

zemské 368, do desk zemských 375: — císaský

do desk zemských vložiti a vepsati dáti 398;

povolení a potvrzení na smlouvu pod — krále

zjednati 228; v. také smlouva;

majestáty: páni a vládyky markr. mor.

ukázali — a svobody králv eských a mar-

krabí moravských ~j.

m a j t o, v. mýto.

man: hradu a kláštera kounického: Bratice

266; Cvrovice 266, Lodnice 2.: 267; kláštera

tebíského: Batouchovice 383, Benetice 375,

384, Bítovice 374. 383, Budíkovice 384. ech-
tín 383, erná 374, 377 a 388 (statek mínský,
pvodn kláštera tebíského), ím 375, 3X4,

Dobrkovice 375, pod Chlumem 2.: 375, 384,

Jamné (jamenský i s lidmi jeho) 374, 377 a 388

(statek mínský), Kamenická 374, Kochánov

374. 377 (statek mínský), Kozlov 1.: 374,

383, 392. Luka nad Jihlavou 374. 383, 392.
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(74, 377 .i 378 (statek mínský),
Pustina .; I

statek

mrinskj I, ehoo\ 374, Sedlec 1 3751
v

Iq 375i 3 ,s4. man, mlyná na mlýn sokolnickém

37 1. 377 - l 388 (statek mínskj >

375, 384,

I

Vladislav 375, 384,

\ .. Jindicha z Lipého: Matj
iva 3. 93, hni. Kusj z Muko

iKM a / Bohutic 1 93 Štpán Kusj z Mukodl
93; Pertolda 1. z Lipého

Beneš z Vajtmile 33

;

maní, manoví- královi (zmínka, obecn) ,^j;

ku, hradu a kláštera kounického 266. 406,

dva v msteku Kounicích 1.: 406, dva —

:

Mlan) 266, Silvk) 266, Prboušanj 266, tri

Vranovice 2.: 5
|
pvodn] kláštera

tebíského: - a povinnost, kteráž jest na nich:

Sedlce 1., Hartvíkovice a j., — a všelijaká po-

vinnost, která/ na. n spravedliv náleží tjj a

434 (str. 377, si. p.. é. 27, . 13 a 14), 388
(statek mínský), vsi a se všelijakou povin-

ností, která/ na meh spravedliv náleží, 383 (na

panství tebíském); —
: Batouchovice 375,

Cihalin u-, a 384 (dva), Chlum _'.: uf, a 384
(dva), Konšín 375 (dva), Lhota 8. 374 (ti,

s lidmi jich), 383 1 tni. Pocoucov 375 a 384
(dva), Smrk 375 (dva), Sokolnice 375 (dva),

Stítž -'.
: 375 a 383 (dva), StíŽOV 375 a 384

(dvai. Studenec 375 (dva), Svatoslav 3.: 375 a

384 (dva); — dva Jindicha z Lichtnburka a na

Bítov, k Bítovu píslušející, Hynek a Bartolo-

mj 290; dva— Puty z Lichtenburka a z Bítova.

v Mešovicích 104; — v mst Slavkov u Brna
1 ve všech píslušejících k hradu a mstu
Slavkovu u Brna 89. V. také homagiales.

manská registra, v. registra; manská povin-

nost, povinnosti, manské služby, v. povinnost,

služba, služby.

m a n s k ý. v. statky.

manství, feodum, feudum: krále: Baice
88 (vynímá a vysvobozuje, ddin), Bítov 2.:

04 (propouští a v ddieství uvodí), Bolíkov 11

1

(propoušti a k ddinému jmní dává a vy-

sazuje), Boikovice 57 (dvr; dopouští prodej

k ddictví za manství na jiném dvoru, manství
pevé-ti). Beclav 1. a 2.: 250 (dává k ddic
tví 1 . Budíškovice a Nová Ves (= Sady Xové
2.) 80 (propoušti a dává k ddictví). Cerekvika
144 (propouští a dává k ddictví), Ivanice 31

(propouští a dává k ddictví), Jaromice nad
Rokytnou 95 (propouští a dává k ddictví).

Kukvice, Onšov 2., Šanov, Hrabtice 189 (pro-

pouští, ddisky), Maí/. 66 (propouští a dává
k ddictví). Otín 1. a Raníov 140 (dává

• k ddictví a vynímá), Plaovice 53 (propouští
a dává k ddictví). Pedín. Heraltice 1. a jiné

vsi 48. feudum ( král Jií osvobozuje a král

Vladislav to obnovuje a potvrzuje), Rózse 2.:

70 1 propouští a dává k ddictví dvr: list nedo-
konen a mežován. pln na 83), Tavíkovice a
lidé v Peskaích 97 (propouští a dává k ddic-
tví), Trpíovice 107 (dodaten vynímá a k d-
dictví vysazuje); srov. král, v. také statky;

- markrabího: Písené 2. : 82, feodum.
bozuje ddin a zíká se):— biskupa olomouckého: Krátecko, rybník

Divínský, lopotná, Spytihnv 399 (prodává
k ddictv 1

1

.

Li pol t a 2. / Krajku (vyjímá se z pro-
deje si. ttku Kostník\ ) i)*>:

P 11 1 j / Lichtenburka a /. Bito v a

Lubnice a Mešovice 103 104 (propouští a odíká
set. Osmoruby no (propustil a dal k ddic-
tví);

Jana z Lipého Mexovice 368-369 (pro
dává k ddictví). Batelov a j. 23] (vkládá 1. d
dictví), Beranov Velký a j. 236 (vkládá k ddic
tví), Biskoupky 370 (prodává k ddictví), Bud
kovice 234 (vkládá k ddictví 1, dum v Host
radících. Skalice 1., dvr v Lyšanovicich 323
(koupi pivedeno v ddictví). Polanka 394
(prodává k ddictví), Píseka 236 (vkládá
k ddictví). Rácov, Salavice, Nedvzí 231

(vkládá k ddictví). Slatina 1.. dum \ Host
radících. Skalice 1., dvr v I .všanovicíeh 235
(vkládá k ddictví), Tulešice a j. 251 (vkládá
•k ddictví). Vedrovice a j. 236 (vkládá k ddic-
tví), Višové, Jehice 2.: 235 (vkládá k i\v>\u

tví ) ;
—-Jindicha z Lipého: v Peska-

ích 92, 93, 98(2* I. (manství se vyjímá jii vkla-

du statku), o.} (dává k ddictví); — Pertol-
ta 1. z Lipého: Martinice 1.: 33 (propouští

se a v ddictví pevodí) : Pertolta 2. z Li-
pého: 1.ukovaný 315 (vkládá k ddictví);

— hra d u a k 1 á š t e r a k ounického:
Drnholec 267 (prodává se k ddictví), Modi
ky, dvr (dává se k ddictví) 68;

— kláštera t e b í s k é h o: K raci ivice a

dvr 383 (vkládá se k ddictví), Pozátky 384
(vkládá se k ddictví);

—
: nauení komorníkovi, aby se list o prodeji
- i s dobrou vlí vložil ve deky zemské 370;

v. také král vysazuje, vysaditi, zavázati.

manství (mn. .) : 428.

manželka: opatena manželem pro pípad
jeho smrti: 37. 87, 245. 304. 305. 420 a 421.

429, v. splacovati; — pevedena od manžela se

zboží na jiné zboží 37, 49; manžel ji ]>evodí

36, 49; peníze nad vno pevedeny od manžela
manželce se zboží na jiné zboží 72 (pevodím);
vno z desk vymazáno z nálezu ]>anského a na
list pevedeno 170; manžel pidává manželce
sumu j>enz do jejího stavu promnní 37;
manžel za svého syna jeho manželce právo
vnné ve dsky vkládá, vpisuje, dává a |ii

dduje 20; manželce sumu vna a penz spraviti

429; manžel vkládá manželce sumu penz za

její statek, který za tu sumu prodal 190: man-
žel pijímá na spolek s výjimkou, kdyby ze-

mel, aby jeho manželka statkem vládla do
stavu promnní 9;— mocnou porunicí a nápadnicí statku, vedle

jiného 118; totéž, do jejího stavu promnní
157: mocnou a pravou, vedle jiných, a všechny
mocnými a pravými nápadníky, když by syn ze-

mel 212; mocnou otcovskou porunicí i nápad-
nicí, když by synové zemeli bez ddicv ped
ní 281,

— porunicí: mocnou, vedle švagra, do jejího

stavu promnní 26; [manželku] ..iní poru-
nicí mocnou dtí svých, a je míti bude, a

statku svého; pakli by bez dtí sšel, tehdy

statek jeho na ni spadnuti má" 28; mocnou.
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vedle jiného, statek má na n spadnouti, když
by dti zemeli ped dosplostí 72; mocnou
otcovskou, vedle jiného, do jejího stavu pro-

mnní, statek má spadnouti na tli, když by
dti zemeli, a na druhého, když by ona zemela
101; mocnou 105; mocnou, vedle jiného, a

oba nápadníky 118; mocnou, vedle jiného 157;
mocnou a pravou, vedle jiných, a všechny
mocnými a pravými nápadníky, když by syn

zemel 212; mocnou porunicí 243; mocnou
otcovskou, vedle jiných, jeden z nich na míst
ostatních vkládá zboží sirotk 303; totéž, zteží

sirotka 415; mocnou otcovskou nejvyšší do let

dosplých dtí anebo stavu jejího promnní
a k rad a ku pomoci jí pidáni dva jiní 420:

mocnou otcovskou porunicí. vedle jiných 429;— aby nebyla povinna potu žádného initi,

když by po smrti dítek do svého stavu zmnní
užívala statku 420;— do stavu promnní (jiné pípady): 37. 87,

171. 343, 420 (zmnní). 421, 429 (jesliže by,

vdovou jsouc, stav svj promnila);
— pijímá muže na dvr a na všecko 23;—

: což manželce klenotúv. svrškv a dobytkv
podle zízení zemského náležeti bude 429;— zamluvená 343: v. také eládka, splacovati,

spolek, vdova, vno, nadvno. vybýti, vycho-
vání.

m a r c h i o, v. markrabí.

m a r c h i on a t u s, v. markra1>>tví.

markrab, markrabí, marchio: — lužicky. \.

Ferdinand 1., Jií, Jošt 1., Ludvík. Matyáš,
Maximilián, Vladislav; — moravský, v. Al-

brecht, Ferdinand 1., Jií, Ludvík, Matyáš,
Maximilián, Vladislav; „jakž jsme v králov-

stvie naše vešli a markrabím moravským zuo-

stati ráili" 259; desátek královský, kterýž pí-
sluší markrabí (moravskému) 130; markrabí
(moravský) osvobozuje ddin manství a zíká
se všeho práva manského (omni juri infeoda-

cionis) 82; v pítomnosti markrabí moravského
(Matyáše) ..stal se zpsob a zízenost v zemi
moravskej z píin hodných o místa panská se-

dáním i psaním" 3.

markrabina. v. Marie.

markrabství, v. Lužice, Morava; -rov. mar-
krabí, markrabina.

markrabství (= vlastnictví markrabte >

:

msteko (Pohoelice), kteréžto — jest 149;

[na hrad Veveí] „což jest k markrabství pí-
slušelo" 204. „což jest tu na tom statku [hrad
Veveí] markrabství bylo" 205; „což by mar-
krabského bylo a k vejplat píslušelo" [Vace-

novice 1. a Mistín] 129; srov. hejtman zemský.

horychté, nejvyšší komorník, písa, sudí.

desky zemské, podkomoí, prokurátor, v. mince.

maršálek: — eský- má místo po hejtmanu (na

soudu zemském moravském) 3; nejvyšší

království eského, supremus marescalcus retmi

Bohemie, Boemie: Jan z Lipého: 157, 159. 160

(2X), IÓI (2X), IÓ2, IÓ4(2X), 167, IÓ8, 170.

177, 179, 187, 193, 195, 197, 204, 209, 218 a

219 (hranice pán maršálkovy), 221, 222.

(omylem také z Dube), 225, 23i(4x), 232. 234.

235 (3x), 236 (3x), 241 (2x), 242, 249, 251, 272,

320, 323, 342, 368(2x), 3Ó9(2x). 370(3*). 394;

Jindich z Lipého: 90, 92, 93. 97. 98. io6(2x).

ro8, io9(3x), 113. ug. 125(3x1. 130. 137, 138,
140; Pertold 1. z Lipého: 3.. pijat od krále
Matyáše do rady písežné 3. 13. 21, 25; Pertold
2. z Lipého: 306, 315(2x1, 3l6(2x), 317, 336
(2x), 337, 338. 347. 348, 354. 357(2x), 363,
&7> 376, 386. 387, 389, 39i, 39-2 (2x), 393, 394
I
2x), 39°, 402. 4"4, 40*. 411,413, 414, 418,

424, 425. 427: Vilém z Pernštejna: 31(2x1. 32
38, 68.

masa (nebo Masa?): Michal, v. Tasov.
m á s 1 o, v. plat naturální.

matka, v. moc plná, spolek, zízení zemské, srov.
poruenství, porunice.

máz, más, mázy, masy (míra) : másla, sádla, ví-

na 417; v. také plat naturální.

m e j t o, v. mýto.
mice (míra dutáj : 412. 417.
msteko: Archlebov 101, 162, 199, 221, 330,

361, 362, 385; Batelov 231, 324; Bhaovice
338, 360, 301; Bíteš Velká 2^, 218, 273 (v nad-
pise, v textu msto); Bítovec = Bítov 2., pod
zámkem 94: Bítýška 1.: 64, 359; Bítýška 2.:

208. 271. 306, 387; Blížkovice 94, 120. 107,

323; Bluina 130, 157, 374; Bobrová 2.: 19
(2x), 45; Bohdalov 355; Boleradice 141, 142,

207. 208, 249. 250, 277, 285, 312. 12X: Bošo-
vice 312: Beclav I.: 250. 251 ; Beclav 2.: 250,

251; Buovice I7(2x), 64, 72, 73, 135; Bud-
jovice Moravské 94 (v témž vkladu také ms-
to), 171, 327 (omylem místo msto); Budišov
400; Bystice 1.: 316; Bystice 2.: 52; Cejkovice

141, 142, 207, 208, 249 [mst.], 250, 255. 285,

305 [mst.], 391: Daice 213; Damboice 284,

347; Deblín 114: Doubravice 2.: 164; Dražv-
ky 135. l83> 247- 3Ói(2x); Frejštejn 414; Fry-
šava 257, 258, 282; Heraltice 1.: 119; Holstejn

136, 349 (pusté); Hostradice 7; Hrádek 1.:

154. 159, 180, 256, 257, 291, 292, 301, 338, 401,

402; Hrušovany 2.: 189, 404(2x); Ivanice 31,

32, 154, 155; Jakubov 1.: 277; Jaromice nad
Rokytnou 95, 157, 178, 230; Jaroslavice 156,

291, 292. 301. 338; Jedovnice 15, 289; Jevišo-

vice 354; Jiíkov 406 (pusté); Kamenice 374.

383, 389: Kounice 1.: 266, 406; Kounice 2.:

121, 158, 159(2x1; Kižanov ig(2x), 20, 390,

405. 410; Kižanov Horní (= klášterství, t. j.

žárský díl Kižanova) 45; Kubšice 348, 349;
Kunštát 6, 50; Líšnice ó; Lomnice 1.: 206,

328; Lukov 2.: 393; Mnín 397. 398: Mín
374, ^jj, 388; Mstec Vojnv 103; Mitterdorf

260: Mohelno 128. 172, 190; Xmice 14.: 350,

35 1
. 35 2 ; Olbramovice 61. 196, 197, 349; 01-

bramkostel 364; Opatov 340; Pohoelice 149,

193; Pravlov 266, 406; 1'rosimice 378; Pe-
dín 24, ale 38. 47. 48. 1 19 ves; Radostín 244,

372: Rosice 172. 404. 405. 407(2x); Roucho-
vany 31, ^,2. 229. 241 ; Rousínov 397, 399; í-
še 1.: 103: Staec 100. 355: Stonaov 44. 216;

Strachotice 168, iógfáx); Strážek 390,405;
Studená 384: Safov 154. 159, 256 (2x), 364,

393: Satov 154- 159. 256(2x), 257, 268, 364,

393; Štítary 94. 170. 25Ó(2x), 364; Tasov 7,

21. 58, 125. 244. 350. 400; Troskotovice 268,

288, 329: eíf 55, 145: Týnec 195; Veselí 5.:

244. 372: Višové (m-teko a ve-) 235(2x);

Vladislav 374. 383; Vlasatice 316: Vranov 1.:

153. 150. 250(2x1. 363, V)},- Vratnín 54. 333,
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4i4<-' xl :

\' r1 ' Zdánice 385; Zeleta

va 312; Zidlochovice 62, 130; msteko [33

id Mitterdorf); - pusté Holštcjn 349

Jii

155;

obe< 272;

purkmistr: 52, 155.

rádi
r \ C li

'

•

m i- š t i- n 1 n. . v. také dm.
pod mé sti R sice Pendorl n'-i- 4°5i 1'T-

msto, civitas Bíteš Velká 4". 273 (v nadpise

msteko, \ textu tikráte msto); Brno, Brun-

na 114. 154. 228, 258, 284, 287, 295, 299, 325;

\. také snm .1 snm soud zemský; Budjo
ykv M 94 (v témž vkladu také mstec
koi, 274, 327 (-'x. jednou omylem msteko
místo msto a pak msto), 329, 363; Hora 5.

78, 79; Ivanice 241, 345: Jemnice 1.: 104.

[10, 242, 352, 353, )<>,-. 408; Jihlava I.: 108.

140 (msto, msto Jihlavské), 216, 234, 283,

401: Meziíí Velké 220, 244(3x5, 372, 379
410. 417; Mýto Vysoké 117: Nové Ms

to 1.: 92; Nové Msto -•: -'i)5; Olomouc 4. 5,

ni, 116, 117. ii8, 139, 2ii, 234, 399, 411, 425;
Praha 48, 1 17. 280; Slavkov 78. 79, 89(2x), 211,

280; Tebí 163 373. 383, 384: Znojmo 68,

69, 216, 217. -'32. 241, 258, 269, 270, 282,

292, 293, 295, ^OO, 302(2X), 362, 364;
msta: — královská na Morav 117:

konšelé: 20, 127. 292, 293, 326:

obec: 55. 108, I27(2x), 140, 144. 154,216,234,235,

292, 293. 313, 325, 326, 329, 330, 304, 3S7. 401.

405. 413:
páni (= purkmistr, rada i všechna obec) 235,

joj. 293; — opravní, ddin opravní, kláštera

1 Si. 280, 281;

[písa (notarius)], písaík, v. Janek, Jihlava

I., Stojeín, Žirovnice;

purkmistr: 20, 40. 55, 108, 114, I27(2x),

144 154. 181, 187, 196, 216, 232, 234, 235,

241, 274, 280, 281. 292, 293, 305, 309, 313,

325, 326. 327, 329, 330, 357, 364, 387, 401,

405, 406, 413:
rada: 40, 55, 108. 114 (rada nová i stará), 127,

144, 154, 181, 187, 196. 210. 232, 234, 235,

241, 280, 281, 292, 305, 309, 313. 325, 326,

327. 329, 330. 357, 304, 387, 401, 405, 406,

r
4 ' 3:

[radnice], (rathauz, rathúz). v. msto.
v Brn 398, 400. 405:

starší [obecní] : 140. 274;
úad: 416 a 417;
vklady mst a mstm do desk zemských:

Bíteš Velká 40, 127 (zboží); Brno 327 (od-

I
)" r)

.,
ll 4. 127, 154, 313, 325 a 326/329,405

(zboží); Budjovice Moravské 274 (plat zá-

dušní); Jihlava 1.: 140 (trh a propuštní
z manství 1, 55 )

108. 143-144, 216, 234, 305,
3S7, 413 (zboží); Meziíí Velké 416-417 (pla-

ty do špitálu), 20 (zboží); Znojmo 232 (od-

por), 364 (oprava, vrchnost a roboty), 187,
292 (zboží)

;

mšané (uvedeni jménem), v. Brno, Jemni-
ce 1., Jihlava 1., Meziíí Velké, Olomouc, Ví-
de 2., Znojmo;

Brané 325 i purkmistr a rada na míst
vši obce); budjovští (Budjovice Moravské)

,
i purkmistr a starší), 302. 303 (Bud

jovšti); jihlavští [40; znojemští 1S7
|

purk
mistr a rada), 293;

mstišt - dvory jich (lidí) kmecími i mš-
ÍŠÍ 100.

pedmstí: - brnnské, v nm uhe Neu
štitt .1 Grilwicz 127: Ivanice [60; [emnice 1.

352. Tebí 373 383-
111 e t (= míra dutal 318.

meze (grunt) 340 (jeda £.), 418 mmh. .)
meziti, „tak jakž jest ta vc [má asi býti vesj

od staradávna v svých hranicích a mezích me-
zena" 216.

me/.ni: kameni sadní a •— zasazené 419.
milost, zvláštní milost: krále: 31, ^^, 126 (Ma-

tyáš); ^7, 66, 129, 148,149, 204, 214 (Vladi-
slav); 1S0 (Ludvík); 245, 259, 351, 423 (císa-
ská). (Ferdinand); Jindicha z Lipého93; Bur-
jana Žabky z Limberka 427, Protivce z Zá-
stizl 1 14.

mince: 221, 291, 304. 322, 333, 336, 350; —
l>erná 336; — obecn berná asto; — dobrá,
v tomto markr. [mor.] berná 357; — dobrá,

v zemi mor. obecn l>erná 219, 318, 336, 389;— obecná, v markr. mor. berná 301; „na —
obecn berné, kterúž by se toho asu mezi lid-

mi trh díl" 279; na — v tomto markr. [mor.]

obecn berné krom mince polské a slezské a

penz malých 336; na — dobré eské nebo ra-

kouské 248; na minci eské neb rakouské
dobré 258.

mincmistr: — na Horách Kutnách: Beneš
z Vajtmile 78, 79.

[minorit], v. Brno (kláštery).

míra: — obilní koupena (Jihlavští od mstské-
ho rychtáe a jeho bratra) 140.

místo, místa. v. sjezdy, snm, soud zemský;
na míst: olomoucký biskup podává kanov-

nictví, kteráž by ku podací krále náležela, na
míst krále 249; v. také hejtman markrabství
moravs., nejvyršší komorník, sudí, písa, ko-

morník práva menšího zemského; plat k zám-
ku na míst bern královské 66.

místodržící, místo držící, v. hejtman mar-
krabství moravs., nejvyšší komorník, nejvyšší

písa.

místokanclé království eského, v. kanclé
království eského.

m í s t o p i s a , v. nejvyšší písa.

mistr, misti: — Stefan (v Damnici) 177; —
ádu johanit, v. Strakonice; misti a zákon-

níci téhož zákona (sv. Jana Iherozolimitán-

ského) 167, první misti (zákona sv. Jana,

ktitele Božího) 321; mistr kižovník s er-
venou hvzdou, v. Praha.

mluviti: ..úedníci menšího práva ... nemají

od žádného mluviti pod žádnu barvu, darmo
ini z penz" 1 18.

mlýn: — pojmenovaný: Kamenný 50, 116 (í-
m), Kamenný 95, 108 (Koví), Martínkov-

ský 173 (Bezník), Podolský 222 (v. také níže

Podolí' 1.), Radlas 367, 368 (Brno), Rorhof
241 (Dyjákovice), Sirotí 161 (Kdousov),

Sovolusk 92, 98 (Dobronice), Štyhv 243 (Ur-

bane, v. také níže Urbane); mlýn nepojme-
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novaný: Alexovice 369; Batelov 231, 324; Bí-

tovice 390; Bítýška 2.: 387; Bohunice [28,

388; Bohušice 334; Bránice Moravské 266;

Brtnice 2.: 234; Brtnika 22^; Bude 1.: 274;
Budišov 400; hrad Cornštejn 54: echoovice
55; Cermákovice 1.: 136; Cermákovice 2., dru-

hý asi v Modleticích, 91; Dobronice 57; Duna-
jovice 2.: 119; Habrovanny 25; Hartvíkovice

(snad. v. Okarec) 10; Hodjice 310; Hodice 84
(2x), 85, 129; Hodonín 2.: 115 (molendinumi,

154, 432 [str. 115, pozn.
4

) a ')]; Hrubšice 23,

59, 178, 179, 226, 371, 391; Hvzdoovice 119;

Chroustov 1.: 28; Chroustov 2.: 127; Chudo-
bín 51: Jasenice 126; Javrek 91, 2Ó6; v Jedov
19, 173; Jedovnice 15; Jiíkovice 15; Kobylni-

ce 197; Kounice 1.: 266, 400 : Kounice 2.: 121,

158; Kovali >vice 10, 126; Krevlice 20; Krho-

vice 1 20; Krnice 40, 61; Kídlovice 1. 14;

Kupaovice 24; Kuroslepy 40; Lelekoyice

312; Lesonice 2.: 168; Lhota 1.: 34, 91; Líše
406; Litovaný a pod L. 8, 61; Lomy 138; Lu-
kovany 315; Malešovice 266; Markvarec 349;
Mašvky Hluboké 120, 225; Matjovec 317:
Mnín 398; Meziíí Velké 372; Mirovice I.:

94; Modletice, asi, viz Cermákovice 2.: 91;
Mohelno 128; Mstnice 40; Xárame 400;
Xmice 14.: 351; Neslovice 120; Xesmr 35:
Okarec (druhý snad Hartvíkovice) 10; Okrašo-
vice 49; Oslava 1.: 57; Ostrov 4., dva mlýny
257. Otnice4i; Petrovice 5.: 99; Podolský, Po-
dolí 1.: 222, 317; pohoelický, Pohoelice (viz

také kolo) 275; Pole 1.: 386, 426; Pravlov 266;

Prosimice 59, 131; Rácovice 47; Radkovice
1.: 9; Radostice 27, 160 ; Rosice 404, 405; Ru-
dolec 1.: 349; íany 1.: 12, ^j; íše 1.: 193;

Skalická 50, 70, 71 (2x); sokolnický, Sokolnice

375- 395; Stelíce 1.: 402; Studená 384; asi

Sebkovice 303; pod hradem Spilberkem 405:
Štmchy 1 19; Tavíkovice 92(2x), 98(2x) ; Tiko-

vice, omylem na potoku Dúbravé, Doubrav
258 a 259. správn na Bobrav 334; ke špitali

u Tišnova 109; Tebí ^jt,, 383; Tuapy 42;
Týnec 195; Újezdec 38; Urbane 243 (asi jiný

než Štyhv tamtéž), 333: Yale 12; Yesce 3.:

144; Vidonín 91, 141; Vlatín 213; Vydi
Kostelní 37; Zvole 1.: 18; Zvonovice 134, 137.

395. 39°; Žerotice 128; Židlochovice 294;— asi: Budkov 307; Hodice 172; Rantíov 55;
Židlochovice (nebo Bluina?) 130; — v pí-
slušenství: Brtnice 2., Louka 2.: 283: Hodice,

Rozsíka 4., Stajišt, Lovtín, Bezdkov 2.:

129; Martínkov. Cidlinka 378; Okarec. Pyšel,

Hartvíkovice, íánky; asi v Hartvíkovicích?:

376; Rudolec 2. a 8 vesnic, snad Rudolec 2.:

360; Trstnice. Stelíce 1.. Džbánice; podle str.

402 spíše ve Stelících 1.: 88; — ddiný: Zho-

ec 2.: 52: — mouný, moukný: Alexovice

389; Kobylnice a 4 vsi, nepochybn v Kobylni-

cích, 413; — panský: Dražvky 135; — pustý:

Budkov 226; Libuský Mlýn 54; Oslavika

392; v píslušenství Vále, hradu Holoubku,

dvoru v Chroustov 1. a dvou vesnic 12:

mlýny: v píslušenství více než jedné obce: 23
(2x), 35, 51 a d. velmi asto; — v píslušenství

jedné obce. pokud se neíká: s — a mlýništmi:

Bobrová 2.: 45; Boleradice 285: Frejštejn, dva

54: Dunajovice 2.: 16; Hodonín 1.: 139: Ja-

kubov 1.: 27j; Jaromice nad Rokytnou 95;
Kounice 2.: 120; Kralice, dva 40; Lelekovice

378; Lesonice 7; Louky 3.: 109; Mohelno 172;
Xárame 9; Oslava 1.: 400; Plavec 73. 96;
hrad Sádek, ti 22, 45; Sála více 347; Slavkov
u Brna 78; Teš 55; Qjezd 9.: 7; v píslušen-
ství Vále, hradu Holoubku, dvoru v Chr< r-
stov 1. a dvou vesnic, dva 12, Vranov I.: 105;
Zvole 1.: 2-; neletíce 168; — mouné: v pí-
slušenství Hrušovan 2.: 404; — mouné i pil-

né: v píslušenství Bohuova 1.: 356; — a plat

na nich v píslušenství Mohelna 173; z mlynv
požitky: Bobrová 2.: 45;

mlyná: Krnice 331; Podolí 1.: 317; Tiko-
vice 259, 334; Uhrínov, na mlýn man y>2;
Sokolnice 375, 395; mlynae, lovka
postoupiti a v lovenství uvésti: Podolí 1.:

317: — Zich 193 (Stojšice, drží v platu lukai;
Blecha 244 (Tasov); Jan 12. 28 (Týnec);

m 1 y n á 1 328 (Ždarec, ti 1

.

m 1 ý n i š t: Bransouze 1 19; asi Budkov 226,

307; Hrubšice 23; — pusté Kupaovice 90;— (mn. .) : 39, 44, 51 a d. velmi asto; stavená
i pustá: v píslušenství Hostim 413; v pí-
slušenství Rosic 405; v píslušenství hradu
Veveí 208, 271, 306. 387; v píslušenství Žero-
tic 388.

moc plná: 62 (k dobývání dluhu); 305 (moci
plné sob pozastavuje poruenství zrušiti, zm-
niti aneb jiné poruenství a kšaft uiniti); 133
(plnou moc práva a nápadu králova 11a pusto-
tin) ; 28 (synové matce, která je pijala na
spolek, dali plnou moc a povolení, aby zboží

prodati mohla a s tím uinila, jakž by se jí

zdálo).

mocný, v. list, manželka, poruník, pestání.

modlá: modláe komu dávati (= nadávati,

nazývati) 117.

mokiny: 282 kostel mezi rvbníky na — leží

282.

most: mýto na — 130; — starý 275, 276, 292,

320; nad mostem troubu dáti vložiti 275: pes
— jezditi a dobytky hnáti 276: — fKarlv] 292,

320;
mosty: dlati a opatrovati, k udlání — lesu,

díví dávati 276.

ni - 1 - t e k: — na rybníku dlati z les pána svého

362; — nebo dvou udlání pe> struhu 418.

mše: raná — pi každém svatém Václave, plat

k ní od lidí 268, 269 a 433 (str. 269).

mundšenk: — krále eského 1 Maximiliána)

enk z Lipého 387.

myslivec: — Toman, Bohunky z Pernštejna

346-
myslivost 415; srov. hony, lovy.

mýto, majto, mejto: Batelov 231, 324; Bohda-

lov 355; Dražvky a pusté Bohutice 2.. omylem
bohuslavské místo bohutické (135 a 433), na Bo-

hutsku (198), k Dražvkám píslušející, ..kteréž

z starodávna na Bohutsku brávám 1 bývalo a

hájilo se a hájiti má": 135, 183, 198, 247. 361;

Hostim 413: Ivanice, plat na nm 154, 155;

laromice nad Rokytnou 95: menší mýto

koupili Jihlavští od svého mstského rychtáe

a jeho bratra 140; Lovtín 231; Mostišt 372;

Petín 7.: 393; Pravlov 406: Pibice 167;

Rousínov 397, 399; Staec 355: Strachotice
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. 393 reW 373, 383; l ýnec 195

Onano> 59, 131 \ íde 1 372; Zidlochovice,

na most raajta z v ín ani z nieho

jiného, > ímž bj na trh jeli aneb z s trhi

• nemají")

:

majta v pislušenstvi horj Buinj u ret

ivských a tamního

rychtáství 171, 3 slavic 156. 338.
Hru-

š,). Rosic 172, \ ranoi

\.

n á 1» > ! k3 ve dvoe 1 v pivovae

n á iní: — cínové 422.

nadáni: ke klášteru 320; ke kostelu za duši

manm 388; na podací fary 327, 352; ke

lu 417; králové na volné topení rybníky

na grunty a na dláni splav na tch gruntech

nadání královské 431 (str. Si

nad v n<>. nad vno, v. vno.
— královský o stávání ku právu 77 78;

— , nálezy, v. soud zemský,

námstkové: na témž lovku i budoucích

jeho námstcích 312.

nápad: — po bratru 40. 376, 384; po ddovi

215, 287; po Otci 85, 369; — krále jo, 78, 104:

prodaného práva a — se dekami zemskými

odepsati, koupené právo a - ve deky zemské

vložiti (strana prodávající) 287; vklad zboží

nemá býti na škodu staršímu — -'4:

nápady: nápadové krále (statky lenní a man-

334, 410. 419. 4_>i. 4_'S (vyhrazují se

v mocných listech královských na poruen-

ství); — v poruenství: 335 (po matce), 343.

nápadné právo. v. právo.

nápadník: 113, 138, 247. 368. 42 1; pravý —
nápadnice, v. manželka; nápadníci: iu.

n6, tl8, 157. [64, -'4''. 357. 387; praví — 81,

403-

napsati: krom toho kusu lesu, kterýž k dílu

napsán jest a vymezen 128.

naíkati: desátky vinné a obilné a dvr po-

plužný s kostelním podacím 103; ani kterým
právem z dílv se — nemáme 285.

naízení: poruenství a — . v. poruenství.

naknouti: — zboží právem zemským, v.

I zemský.
n á s a d a, v. rybníky.
nasazování, v. rybník, ryby.

nauení panské, pánv soudci, v. s,_,ud zem-
ský.

nedílnost: zboží pisouzeno panským nále-

zem v — 23.

nedílný, v. bratr, sestra, sirotci, strýcové.

nejstarší: — z rodu na soudu zemském, v.

soud zemský.
neohrožení: obrození neb — žalud (= úro-

da, neúroda) 129.
• n ý, v. ddiny, role.

n e p o z 5 t a v i t i si krom. krom, než (= po-

zstaviti si), v. toto.

niva, nivy: — , slov Hanušovská too; — 64
(ti); — purkrechtní 51.

ni vk a: — Dúbravka 56. 72. 73.

notár ius supremus tabularum marchio
natus Moravie, v. pi^.ii nejvyšší markrabstvi
m< iravskéhi >.

nuncii, nunccii: ad intabulacionem, v. po
>li >\ c ke dskám.

O.

obdarování: - .1 svobody od králv i--.

kých a markrabí mor. 77; od krále 62, 204;
1 de dví >u král 2 10

obce. uber 1 ves): 37, 396; obce, ubce (
=

1 ibecni pozemk) 1 62, 107. y>j.

obe c m s ts k á, v. msto.
obecní s t a r š í. v. mst 1.

obilí; s obilími desáteními ]>o dvoe 277.

obi ln é, v. desátk}

.

obnov n i. v. hranice.

obno\ i ti, v. kopce, král.

obo 1 .1 (vob »ra) 404.
obr m a n é, v. ubermané.
ohrození, v. neohrožení.

obstávka: — na vína pro nespravení desátku

210, 286.

obstavovati: — lidi pro neplacení platu 229,

252, 254.

ob\ 11 i t i 420.

obydlí: -- jednoho /. kanovník u sv. Petra

v Hrne ^^2.

obyvatel: — msta. v. Brno. Jihlava (mša-
né I: zem (markrabstvi mor.) 4; obyvatelé:

páni a — markrabstvi mor. jj, — a poddaní

naši (královi) ze všech stav markr. mor. 327,

341, 396, 419, — a poddaní naši, kteréhož by

koli stavu, ádu neb povahy byli, markr. na-

šeho mor. 375.
oddliti: -- všeho statku svého (provdanou

dceru vyplacením sumy zlatých) 171; — sestru

nedílnou nemohou bez vle její nevdada jí, le
by jí dali díl spravedlivý 118.

oddíl: 6, 26, 50, 62, 63, 84, 101, 213; oddíly

240.

o (1 e p - a t i se: prodaného práva a nápadu
dekami zemskými 287; v. také odpisovati se.

oderení, v. odíkati se 105; srov. odeení.
odhad (úední — majetku): 23, 261, 323-324,

412.

ulil á d á n i 324.

odkázání (= odkaz): 216 (v. vynímati), 304.

odkázati (= odkaz I: 212, 215. 216, 304, 343,

344. 422.

odložení: — soudu, v. soud zemský.

odpisovati se: 134 (sestra dílu po otci) ; 26

(— a odíkati dílu strýcova i všeho zboží je-

ho) ; 26 (— a odíkati dílu bratranc) ; v. také

odíkati se. právo.

odpor: 5(2x), 6. 7(3x), 8(3-x), 10, 11, 14, 15, J 7

(2x1. I9(3x), 27, 28(4x), 33, 34(3*), 3°(2X).

38, 41. 50. 69, 93, 138, 145, 155, 159. 171, 209,

297(2X), 311. 32/, 430:

o d p o r y: pe i — mezi pány a vládyky markr.

mor. a Michalem z Eyczingu y~.

odpuštní: — vzal [ze služby] 346.

odeení: — práva po otci k zboží 36; srov.

oderení.
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odi kati se (mimo — všeho z.1k>ží. které by

snad bylo nalezeno v deskách mimo provádný
vklad, a podobné formule): — dvoru t8, 44;

polovice dvoru 41; ^ lánu 18, pul pátá lánu

50; manství 104; nápadu na statku 287; platu

vnného 17: práva: na dvoe, mlýnu a vsi 71,

na lidech 2j^, na plat [9, na tvrzi i-\ na tvrzi

a na tyech vsích 1 15. na vsi 34, 7.5, na dvou
vsích 68, práva k zámku (odekl se, nadpis

Oderení) 105; k zboží 36; práva manského
(renuncciamus omni juri infeodacionis) 82;

práva vnného 17, 52(2x); práva svého a dílu

[33; — spolku 17, 18, 34, 107 (spolku a toho

všeho práva); — spravedlivosti 33; — statku

101, co mu na statku náleželo 250; polovice

tvrze, vsi, dvoru a kostelního podací 70;— a odpisovati: práva na vsi 51UX), 80, [08,

na dvou vsích 01 ; práva vnného 108; práva a

ddictví 20; dskami zemskými otcova statku

JO; vsi 26;— a pevésti (pevodí, pevozuje): díl a právo
102, 105; nápad na statku a to právo 287;
právo na lidech 261; na statku 2^\ 275(2x1;

právo na zboží 131; zboží a právo 119.

oumrf: 48 (odmrf), 114, 216, 216 (faráe).

ohledati: svobody markr. mor. 153. užitky a

poplatky i dchody 206.

ochozy nebo Ochozy?, t. j. le>\ nebo jméno
lesních tratí?: 21, 431 (str. 21).

oltá: — ve Vratnín 54 (k nmu dva lán)

v Korolupech); — sv. Václava v Teli u fary

215 (kaplan u nho má odkazem plat ve vsi

Nevcehli).

opanovati: v zboží a statek se mazati a to

již — 216.

opat, opatové, v. Hradisko Klášterní, Louka 3..

Sedlec 2., Tebí, Velehrad, Vilémov, Zábrdo-
vice 1., Zdar 2., Želiv.

opatení: — špitálu 416; v. také dcery.

oprava: — kláštera, na kláštee: oslavanském

131, 208, tišnovském 132, zábrdovském 219.

ku panství meziískému na šesti všech ddi
ných kláštera žárského a na lesu 81: — m-
ínská 2~J2\ — a vrchní panství, — ddiná i

s vrchními panstvími na dvou vsích kláštera

vilémovského 132; oprava na lidech 01-

bramkostela a na té — vrchnost 16O. — a

vrchnost na Olbramkostele, — . vrchnost na

msteku a lidech v Olbramkostele 364, na li-

dech Olbramkostela — a vrchnost, panství 2^\
— proboštství olbramkostelského a té oprav)

vrchnost 187, ves Olbramkostel, na té oprava

a vrchní panství 154; ddiné vrchní právo

neb — , k hradu Kvasícím, na lidech v Klo-

boukách 188:

opravy: zámek Veveí i s — 204: — na vsích a

lidech, kteréž k hradu Frejštejnu píslušejí 54:

v. také opravní.

oprav k a dvou rybník, v. rybníky.
opravy tí rybník, v. rybníky.

opravní: ddiný pán — kláštera zábrdovské

ho 219; páni, pánové —
,
páni ddin — kláš-

tera Matky Boží v Brn 181. 279. 280, 281.

opravován í, v. hráz, stav.

orati: roboty vorati devt dní 253.

o r n ý, v. ddin}-, roboty, role.

osada: kostel, fará a ta — o.

osep, 1 >spy, v. plat naturální.

[oslovování] „urozenému pánu" v dopisecl

ostatní: úterý — masopustní 52.

ostrov 1 09 ; ostrovy 377.

ostro v ec 81.

otec: dává mocn dceru do služeb Bohunky
z Pernštejna 343; v. také vno; Ote sval

papež) 117: otec, pater, asto U tmna biskupO-

va, v. v zahajovacích zápisech jednotlivých

sedání soudu.

o u — (pedpona), v. ú —

.

oves, v. plat naturální.

P.

pachole: — Jiík 288.

palouk y 214.

pán: — (= držitel zboží): 196, 19X (Babice 2.),

210, 2H(i (Nmiky [.); — a držitel, páni a

držitelé 417 (Meziíí Velké); — ddiný 269
(Satov), ddiný proboštství 187 (Olbram-
kostel): — podací kanovnictví u kostela sv.

Petra v Brn t,t,2 (král Ferdinand) ; — svo-

bodný 220 (Oldich z Eycinku); — vrchní

vkládá zboží sirotku po svých dvou maních
290; vrchní — kláštera sv. Michala v Brn
,313-

páni. domini, barones (= stav): — (moravští):

mezi pány místo dáti 4. „pánm a rodóm staro-

žitným v jich obyejích nepekážeti ani se nad
n títi" 5, o psaní ,,urozenému pánu" 4-5,

psaní pánu podle let 3, 4, zpsob a zízenost
v zemi moravské o místa panská sedáním 1

psaním 3-5; aby známo bylo, že jsou urození

všetci zajedno 3; — vedle let svých sedti mají

již po úednících a též v listech psáni býti mají

po starších na letech 3-4, vedle pánv ve všem
slušném a spravedlivém státi 5, „s poctivostí

má žádáno býti na paních a prošeno, aby v ro-

dy staré též pijati byli" (mladší rody) 4, —
pijímají do stavu panského 425, — schvalují

opatení špitálu 416, — zvolili komorníka za

nezletilosti krále Ludvíka, pánm se zdálo, že

by to dání (úadu komornictví) bez rady pan-

ské bylo proti svobodám jich 153; hajtman a

— pijímají do stavu panského 5; s povolením
a rad hajtmana a pánuov prodává mocný po-

runík zboží 143: s vuolí hajtmana a pánuov
ve deky zemsl o jest 153; ..kdvž se

páni eští a moravští již o koho svolé, aby za

pána pijat byl" 4, král Jií a mnoho pánv es-
kých a moravských pijali do stavu panského
5(2x); v. také rada, písaha; páni pítomní na
soudu zemském v Brn, v. soud zemský; —
a rytístvo markrabství moravského 77: — a

rytístvo jako rukojmí statek ujali a prodali

330. smlouva skrze — uinná 414; — mo-
ravští. — a vládyky markrabství moravs., —
a obyvatelé markrabství moravs. jj, — a ze-

mane 32, nález a prodaj s radou hajtmana a

pánv zemských 9: v. také rozkázání; pánové
eští 4. — v echách 5, sjezd stavu morav-
ských s pány eskými v Mýt (Vysokém) 117,

páni eští a moravští 4. pijímají mezi sel>e 5;

srov. stav panský.
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p á n : lice 309; Brtnice

[4; K\ asice 188; I .itenice

»la\ ice 301 : Meziíí \ elké

• 398 l
1 1

pán i 1 avní, \ .
ipra\ 1

1 1 1 Hdich, Kryštof, I
1

/mi, Osvald) 289; vrchní — kláštei 1
->. Mi

chal 314, kláštera s\ Kíže
\ mst Znojm 301, 302, kláštera Edárského

ni klášterní vsi 319.

purkmistr, rada i všechna obec), v.

I1H

panchart, pankhart: pankhartm statku po-

Iný poruiti nemže 1 [8.

panny: - kláštera Matky Boží v Brn 181;

Pernštejna

panoše: — jmenovaný: 39, 62, 63, 68, 104, 215,
ji": panoši: - -, kteíž se z Kralic píší <>o:—

: páni Landštajnští, Miliínští, Ludanši za

— drzán i byli léta nkterá 4.

ký, v. rod, rozkázání, ád, snm, soud
zemský (místa), vinohrad.

;>anství (= píslušnost do stavu panského)
4. své — ádné provésti 4; — starodávné 5.

panství (= statek. z.Ihv.í 1 :
-- deli ohostické

326, 327; hrušovanské (Hrušovany 2.) 217;— jemnické (I.) 242; — kounické (I.) 267: —
mezeícké 417, 423, meziíské 81, mezícké 268,

mezícské 229; miroslavské 252, 254, 269, -70;— pardubské 397; rosické 346; — strako-

nické 321; špilnberské 397, špylnberské

399; — tebícké 373. 383; — vlasatické 276;— židlochovské 227, 228, 332;— Dobronice 57; — Nesmr 35: — Okarec
10: — Oslava i.: 58; — Slavkov u Brna 280;— Vranov 1.: 25Ó(2.x), 393: na tch panstvích
(= Vranov 1. a j.); srov. statek, zboží.

panství, v. svrchní, vrchní, vrchnost 433.
papír: na papíe list 233, 343. 421; poruenství

234. 411; poruiti 422, 429; smlouva 292; v.

pergamen.
pargaraen, v. pergamen.
pásti: kon a dobytky svobodn 396.
pastva: 57, 300, 363; — svobodná 419; —

volná 415; — (= pastvišt) 57;
pastvy: — dobytkv 362; pastvami gruntv

užívati 281; svobodné — dobytkv 224: — a
napájení v gruntech a místech v smlouv jme-
novaných 416: — na lesích 95; pastvami uží-
vání rybník svobodné zstává 362; — svinské
na Bzenecké dúbrav v obrození neb neohro-
žení žaludu 129.

pastvisko 362; — rybníkem [novým] vyto-
piti a svésti 395.

pastvišt, pastviše, pastva (= pastvišt)

57; s pastvišemi s oranými (= zoranými?)
143-

pater, v. otec.

pee: ustanovení snmu obecního v Brn o pe-
etích a peeti pi poruenstvích na mocný list

královský 118; — císaská 391, 398, 419, 427;— císaská menší 423; — královská: 24, 32, 35,
39, 48 (sigillum regále, 2x), 52, 54, 55, 57,

63'

65,-68, 69(2x), 71. 77, 7S1JM. 7,,. so, 82, 83,
88,89,94-97, 100(2X), 103, lo,(j\), 105, [08,

I IO. I I I. [21, 12". l.-io l.í.v 13 |( 2\l. 137, I }()

(2x), 1 1
o. 1,5. I47(2x), 148, i|oiJ\i, 155,

157. \<>J. Hh), 177, 1S1, iSj. 189, [94, 204, 207,
212, 215, 217, JJ\. 2 9 !30(2X), J.\:,, 242,
246 248, 251, 253, J-? \. J-^X. J^), 2ÓI, 207. 270.

271. 281, 283, 288, 202, Jn.\. 205. 296, 298, 304,
322, ,\j". .\j:, ;,,^. 333. 341, 342, 352. 353, 303.

368,375,396, ;.-,. ii,,. ,.-,,. ,ji, 4_-S; zmínka
" peeti královské chybí no, 321; králov-
ská vtší 352; visutá královská ,\,^.

- markrabcí menší (sigillum minus) 82;
knížecí: 103. 220, j<)<), 320;
biskupská: 249, 251. 331 ;

probošta, ka-

pituly, kanovníku: 327, A\t,2 .

— klášterská: 68, 103, 182, 217, 224. 228, 221),

2-^2. 254, 258, 281, 283, 291, 293, 296, 200. 300,
302. 313, 319, 321, 325, 351, 353;
— mstská: 281, 2^^, 313, 325;

sob stavovských: 62, 63, 77. 1)3. 103, 104,

127. [82, 204, 208, 212. (sekrél aneb peet), 216,

217, 224, 227, 22X, jj<>. 234, 251, j-^j, j-^s. 260,

2J2. 280, 283. jN8. _•(>!, JO/), 299. 302, 305, 317,

318, 321, ,1,22. ij 7 . 332, xv?- 339, 344. 346, 351,

353. 363, 369. 37o. 37 1
. 394. 409. 4", 4*7. 421,

422, 424, 426, 429
— královskou pivsiti 32; — pivsená 417;

peeti: nkolika osob: • knížete a pán téhož

rodu 220, knížat a pánu téhož rodu 299, 320;

biskupa, pána, rytíe a vládyk 251, ddic 213.

dvou pánu na míst jiných pánu téhož rodu

314. tí pán téhož rodu 79, 204: komisa od
krále vydaných, ohrmanu, prostedníka a pá-
tel od stran vydaných, smlúvích, svdk,
zmocnných od stav: 62, 63, 68, 03. 104, 127,

204, 208, 2Il(2x), 2I3(2x), 2l6, 217, 219,

224, jjj, 22X, 229, 234, 248, 251, 252, 254, 258,

260, 270(2X), 2J2. J74, 276, 28o(2x), 286,

287, 289, 291, 295, 296, 298, 299, 302, 305, 313,

318, 3JJ, 325, ^7 . j,^, w>, 341, 344. 347, 353,

369. 37K 36i. 396, 409, 41 1. 418, 421, 422, 424,

420, 430; list s šesti — 420; smlouva peetná
— 313; ke smlouv — pidáviti 181; smlouva:
pod — pivšenými 341, [s] — pivšenými
391, speetná — 298, 407, — stvrzená 398,
pod — stvrzená 399, 400, 406; list s — visu-

tými 63, 67, 102, 103, 339; smlouva: — visu-

tými stvrzená 340, utvrzená 291, pod — visu-

tými 284; smlouva peetmi zapeetná 319;
sekrety: 419. 427; srov. svdomí.

peka 55 (Vávra, Jemnice 1.).

penžitý, penžný, v. plat.

peníze: 159, 173, 233 (na dluzích), 235, 249,

255, 258, 272, 279, 287, 301, 427; — bílé as-
tji; — eské 340; — drobné 28; — hotové 17,

292, 300, 3°5> 3i6, 317, 346, 409, 4io, 422, 424,

428 (— i jiné); malé 258, 336; — obecní

(= obecné) 25; — vnné iox)(2x), 221; — nad
vno 354; — položiti ve tyech nedlích 427;
plat roní penzi splatiti a skoupiti 301; srov.

denár, groš, halé, hivna, kopa, krejcar, min-
ce, šilink, tolar, zlatý.

pergamen, pargamen: list na — : 62, 63, 67,

102, 103, 164, 217, 228, 251, 269, 339, 342, 343
(aneb na papíe), 417, 426, 429; smlouva na —

:

27o(2x), 276, 284, 291, 302, 327, 351, 363, 391.
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perkrecht, pergrecht: Boetice i.: 99; Du-
najovice 2.: 119; z hory kadovské 319; Kyjo-

vice 415; od hor jménem Zawpeck a Dreycze-

hen v Miroslavi II, v hoe waymperské, weym-
perské v Miroslavi 67, 86, od hory Zamperk,
Zauperk a Drayczehen v Miroslavi 67, 86; —
vinný, Onšov -'.: 300, 301, 302; šest dreilink

vína, kteréž z královských hor za — dávají,

Zidlochovice 130. vinný desátek a — z hor žid-

lochovských, k zámku Spilberku náležitý, desá-

tek vinný a — z hor židlochovských, k zámku
Špilberku pináležitý 398, 411, šest drajlink

vína perkrechtu, Zidlochovice 398, 411

:

perkrechty; Džbánice, Stelíce I., Trstnice

88; Nmíce 14.: 351; — neboli desátky na
vinohradích vsi Tšetice 318, — na vinohra-

dech vsi Tšetic podle práva též hory 348;

Vaclavov 129; dva— platná, Zvole 1.: 18; Žele-

tice 1. a Purkmanice 168.

perkrechtní právo: Knínice 4. : 15. 60,

1 12.

p i k h a r t i (lidé bludní ) 117.

pila: v píslušenství Brtnice 2. a Louky 2.: 283,

305; pod Janovským rybníkem u Hodic 85;

v píslušenství Hostim a sedmi vsí, nepo-

chybné v Hostimi 413: pod rybníkem Tunklov-
ským u Jedovnic 15; Jilem 385: Pole 1.: 426;
Salavice 347. 413: v. také mlýny.

pilka: s pilkou (nebo spilkou?} 406, 434 (str.

406). (Líše).
písa: — zemský: 4. 5: — nejvyšší desk mar-

krabství moravs., — nejvyšší markrabství

moravs., — nejvyšší zemský, — zemský mar-
krabství mor., protonotarius, prothonotarius

tabularum, thabularum marchionatus Moravie,

supremus notarius march. Mor.: Thobias de

Monte Gigantis. Tobiáš z Hory Obanské, v.

Hora 6; Johannes z Opavy, v. Opava; Mikuláš

z Olomouce, v. Olomouc; týž Mikuláš, z Bys-

tice, v. Bystice 4.; Otmar z Nepomuka, v.

Nepomuk; Václav Tetaur. Tetúr, z Tetova. v.

Tetov: — zemský pedítá písahu nov pi-
jatých len zemského soudu: 4, 5:— místodržící, místo držící : Matiáš,

Matyáš z Hartinkova (v orig. z Hartunkova),

místo nejvyššího písaství držící markr. mor.,

místodržící nejvyššího písaství markr. mor.,

nejvyšší místopísa markr. mor., nejvyššího

písaství místodržící: 293, 296, 308, 309, 311,

315, 316, 323 (pi odhadu), 324 (pi piddní),
338, 347, 35o. 354. 358, 360, 363, 367. 372, 373,

37". 383. 386. 389. 393. 397. 402, 408, 4T2 (pi
odhadu). 414. 418. 425, 427, 428; týž Matyáš,

místodržící Václava Tetaura. Tetúra, z Tetova,

nejvyššího písae markr. mor.: 328, 329, 332,

33Ó(2x); Brikcí Morava z Mezeíí, písa
práva menšího zemského, na míst Matyáše
z H., místodržícího nejvyššího písaství markr.
mor. 413 (pi piddní):
— práva menšího zemského, písa menší

markr. mor.: Brikcí Morava z Mezeíí 413
(na míst Matyáše z Hartunkova pi pi-
ddní), 426; — cúdv brnnské 68, olomoucké
80;

— Jiíka z Lomnice Matj 409, Bohunky
z Pernštejna Jakub 34<~>.

písaík: Jan, syn písaíkuov, z Žirovnice 46,

431 (str. 46); v. také Jihlava 1., Stojeín.
svatého Písma bakkalá, lektor, v. bakalá,

lektor.

pivo. piva: — dávati posílati, dávati a posílati
osobám pi vybírání vinného desátku v Žid-
lochovicích 398, 411; krom do dvou život piv
do vsi Tšetic brání 348, 434 (str. 348); v.

také šrtka.
pivovar: Archlebov 64; Batelov 324; Bítýška

1., asi tu 359; Bohdalov 355; Brtnice 2.: 234;
Budišov 400; Budkov, pi tvrzi 307; Dam-
boice 347; Hodice, u tvrze a dvoru 85, 158;
v píslušenství Hostim a sedmi vsí, ale ne-
pochybn v H. 413; u dvoru poplužního pod
zámkem Jaroslavicemi 338; Kamenice 384;
Kobylnice 413, 424; v píslušenství hradu K u-
nic, K. 1.: 406; Kuim 329; Lelekovice 312, 378;
Líše 406; Lukov 2.: 393; Markvarec 349';

Martínkov 378; Mín 377; Ratiboice 406;
Rudolec 1.: 349; Rudolec 2.: 360; Salavice 413:
Stonaov 216; Studená 384: Šyrovice 2., u tvrze
a dvoru 330; Tavíkovice 338' 360; Uliice 2.:

368; Urbane 243, 333; Vale 384: Vladislav
384; u dvoru poplužního pod zámkem Vrano-
vem 1.: 363; Žerotice 338; — nov postavený:

Konšín 374, 377; _ nový panský: Bítýška 2.:

387, — panský: Rosice, podmstí Pendorf 404,
407; — pustý: Damboice 205: Hrubice, asi tu

37 1
, 39L Jaromice nad Rokytnou. asi ti

p i v o vary: — v píslušenství Tavikovic, Bba-
ovic a tí vsí 339, 360; srov. plat. spilka.

pivovarné: Archlebov 64.

plat: 5(2x), 19(2x1, 34(2x), 45. 01. 80. 100.

144, 266, 268, 269. 2", 312, 349, 412; lovk
s platem: 267, 270: dva lovci s platem 267;— faráovi: 67. 310, 386; — kanovníkovi

332 ', — klášteru: i89(2x), 198, 229; — knžím
100; — kostelu 157; — králi: 131, 132. 297: —
na stavení a na chléb chudým lidem 189; — do
komory královské 154: — k hradu 6; — k kláš-
teru 198; — k kostelu: 6. 8, 274 (pro duši. svého
spasení); k ranej mši 268; — k sv. Petru do
Brna 286; — k špitálu: 7. 417: — k tvrzi 56;
k zámku 154; — k zámku na míst bern krá-
lovské 66; — na dvou lovích 274, na osmi
lovích 251; — na vsích a nezávadných
ddinách svobodných 223, dvénásob platu na
ddin aneb ddinách 224; — na dvoru: 46,

169. 416; — na fojtství 155: — na kláštee:
66, 131, 132; — na dvou lánech usedlých 274:— na lidech: 138, 213: — na msteku 157;— na mlýn: 22^, 241. na mlýnech 173; — na
mýt: 154, 155; — na rychtáství: 154. 155:— na opravní vsi 413; — na zámku 423: — na
zboží v tech vsích 6: — klášteru na zboží ve vsi

229; — z grunt 297: — z nkolika hor [vin-

ných] 319: — [z kopy], v. skopní: — z pustého
lánu 8, z lánu role 93, z lánu rolí 156. z lánu.

poloulání, tvrti, podsedku 412. ze tí lán 61.

ze ty lán a tí podsedku 229, z šesti lán a
dvou podsedku 198; — z lesv 213; — z luk

193: — z mlýnu 317: — z panství (= zboží):

227, 228, 229, 332; — z pivovaru: 355 (z — od
várek), 377, 384; — z podací fary 332; — z pole

11, 67, 86; — z rolí 415, z rolí frejunkových 319,
z rolí polních 319, po rolích, na ten as pustých

415; — z ek 370; — z ezník 355, 359; plat ze
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Ii statk 3 . vinohrad 319;

hrady | mén než tvrt lánu)
|

hrad

319; i

1-
i ámku ,- i. od n i 141; od

1 lánu 128, ode dvou

vOku od ti manu 395, od manu
inné fry 3

grunt) :at<

rybnikem
v', pl; •

•
. 11. 1 statku .1 panst\ 1

u a panst\ 1 327; ddi
n\ 11., kláštee 146, i"<>: •

. . na rychtáství a na mýt 151. 155- "'

vsi, na lidech tu usedlých a svobodných 177.

:u vinného k zámku 160; - lesní 319,

hivna lesni platu 21; — louní ve tyech vsích

hor [vinných | 67, na dvou

lidech <><\ "'1 lidí 1-'". na vsi, na vsích 7, 34, 85,

\ inohrad na

lu.nuin 1 dolním valu u msta Znojma 258; —
penžitj 1 jinj tory královské a pak

i stál) špitálu 41"

penžitý farái místo desátku 353; penžný
od hor [vinných] 86; robotní 261; roní:

ve vsi, ve vsích 1*4. >'-'. '38, 298, 299; dvou

; . 289, na pti lovích 232. od ti-

nácti lovku kprobostství 253, 255 ; od držitel

panství klášteru za puštnou ves 291; od lidí

k ranej mši pi sv. Václave 268; obec dává plat

roní 323-324; klášteru 300; rorií: Znojem
ských z komory klášteru 292; k kostelu pro

duši, svého spasení 274; k špitali 35 ; na kli

147; na lánu 243, 317; na lidech 24, 134, [35,

167 (konventu), 253, 255; na msteku 17 (n

polovici), [93 1 kanovníkovi 1 . 312; na mýt a

na rychtáství 154. 155; —
: ze dvou lán

[56, ze tí lánu 37; z panství 227, 228; ze

statku (= zboží) 387; vajec 253, 274; —
roní na vnu 72; — roní vnný na polovici

msteka 17. — roní k vnnému právu: na

msteku 36, 73. na vsi: 22, 24, 70; ve vsí 28;

-umu za koupený dvr za sebou míti a runí
plat z ní dávati 292; — roní do komory krá-

lovské zapsán a obrácen k zámku [48, — roní
na zámku 423: suma — roního pidaná pi
smn dvou vsí 56; — roní a vný na vsi

kaplanu oltáe sv. Václava v Teli u fary 215:
— každý rok: pánm do kláštera 400, do kláš-

tera 252. 254 (z panství a z statku), 279 (na vsi 1

;

k klášteru 298, 299 (ve vsi); — na kláštee 66
(na míst bern královské k zámku); — z Há-
javy na zámek 276; — z statku na tom statku

-'"'•
P>°7', — rybný klášteru 301; rolí pusté

lidem pod -- slušný pouštti 324. — stálý:

faráovi 2S4, stálý ddiný na panství 269;
stálý ddiný roní: klášteru 223; -tály penžitý
na lidech ve vsi 412; stálý každého roku klášteru

391; stálý aneb bžný ze vsi, na jednej nebo na
dvou vsích na klášter 223: stálý i bžný, stálý neb
bžný na dvou všech klášteru 296; stálý i bžný
na lidech ve vsi 412; — svatojiský kláštera ze

zboží 341; — úroní na dvou lidech v msteku,
na dvou lidech ve vsi 24; -uma platu na vsi ku
vnu 40, suma platu vnného práva 25; —
vinný: z msta Mikulova 266, klášteru na dvou
vsích 301; z vinohrad ve vsi 84, 319, z vino-

hrad z hory rejunkové v msteku 398: —
vinohradní hory rejunkové v msteku 411:— vinohradní za desátek a zemní ve vsi 415.

jiný koupiti 293, 1 i ^ (str. ^>^, si. 1.. r. 5 a 6);
IŠní 30 a 13 |, 72. 73; - koupiti 20 •

oddati ddinými lidmi a platem ve vsi, což

kolivk gruntv rybníkem zatopil 177; od

vésti 223, 341; roli pusté lidem pod plat slušný

pouštti 3-i na dvou vsích zapsaný pro
pustiti j,<<\ pevésti 280; pustiti 229; —
spravovati 280, 296, 327. svésti 2ji>, 27(1,

296, 341; a ten plat svoboden jmíti chce 6;
listem správním ujistiti 201; - ukázati na

všech a ne ávadných ddinách svobodných 22^,

\ jiném míst 270, jinde 311; h-t na ve dek)

zemské vložiti .1 vepsati 269, plat ve dek) zem
ské dáti vlo in 1 vepsati ^27: z ki «ro

u

vydávati (držitel, pani a tatku 300 a

301); „pakli by... pevora a konventu \ tom
'cic neb) 1' 1. tehd) ten plat ... n\ iijšíin

pánóm z Vajtmile, erbóm a potomkóm jejich . . .

vydáván býti má" 301; listem na pergamene
- hodnými rukojmiemi zapsati 2(19; — na vsi

zápisem obyejným podle pípisu obyejného
zapsati 270; prodám ze -tatku má po pro
dji statku na nm budoucn zstati 271;

plat) : <». 11. 13 a ti. velmi asto; bžné, v. stálé;

—-ty lovku 319; — k ae a k ranej mši 269;
z husí 385; lesní 355; - • na lidech 188,399,

403: - - malé 1 velké 101; - nestálé, \. -tálé;

penžité 8, [68, 208 a 209, 348 a 333. 310.

337. (os. 41 _>. 427; -- penžité na kláštee

208, 272. 307, 387; . . z pivovaru 3N4
;

-

robotní 333: - z slepic 385; — -tálé 1 luvué^íq,

413; — -tálé- 1 nestálé 356; svatojiské 318;
urené 59; úroné 49: — na vinohradech

168; vinohradné, vinohradní 135, 355,
361. 403, 404; - • a dchody navrátiti (kily/

by král smlouvy nepotvrdil) 291; v. také

-kopní, úplatky, zemní, závrné;
plat naturální; každého roku dvadceti-

pt sáhu dev nadlati a do špitále svoziti

417: hrách 417 (do špitálu), — sutý 373, 374,

383, 393: ^S, husy 104, 1 13, 316, 364. 393, 406,

424; platy z husí, v. platy; husy platné 301;
chléb po-ílati, dávati a posílati osobám pi
vybírání desátku vinného 398, 411; jemen na

kroupy do špitálu 417: kapi 301, 302, 399,
417; "kury 8, ^2, 34, 61, 85, 89, 95, 96, 105,

106, 111.1 13, 1 14, 120, 138, 142, i56(2x), 158,

[62, 1 ' >3. [68, 171 (2xj, 172, i8o(2x), 188, 197
<2\), 203, 205(2X), 20Ó(2X), 208, 213, 214, 220,

22 1, 22212X1, 227,, 22.3, 27,2, 234, 235, 243, 25I,

265, 271, 274, 277, 284, 290, 295, 3OO, 302, 303,

3" >(3x), 307. 3o8(2x), 309, 31 í, 314, 315, 316,

320, 328, 329, 331, 334, 339, 353, 354. 355, 358,

361, 364, 376, 377, 378, 384(2x), 385, 386. 387,

388, 392, 400, 401 (2x), 403, 405, 4o6(2x), 413,

415, 416, 424 (2x), 425; ti centnýe loje pe-
puštného 405; másla dobrého šest másv do
špitálu 417: osep 394, osep obilný sutý 77;
osPy 95i [ 35j '5 ,s

. '7 r
-
!8o, 195, 203, 206, 208

a 209, 213. 243. 271. 272, 274, 302, 306, 307,

320, 328, 333. 338, 348, 349. 353 (2x), 357, 304.

384, 385, 386, 387, 388, 392, 403, 405, 406,

413, 424(2x); — obilné, vobilné 83, 172, 180,

222, 306, 360, 390, 404. 405, 413; oves 135,

374, 394, 412; — polesní ^77, 388; — sutý

M2
. 374. 383, 393', — sutý, kterýž slov devní

373: plece 356; pohanka na kaši do špitálu 417;



plat naturální 549

pšenice 96, 374, 394, na krupici do špitálu 417;— sutá 393, — platná sutá 374; ež 319; sádla

vepového propouštného každého tvrt léta dva
masy do špitálu 417; slanin dobrých dva polty

do špitálu 417; slepice 135, 227, 235, 243, 253,

255. 266, -74. 281, 283, 306, 307, 312(2x5, 317,

323, 324(2x), 333, 338, 347. 348, 349, 35*, 353,

356, 357. 360. 364, 372, 375, 377. 37?(2x), 388,

3$9. 390, 393, 394. 395. 404(2x), 405. 412, 413.

417 (do špitálu); sýry 284, 30(1, 375, 400, 404,

416 a 417 (do špitálu); — platné 393; štiky

. 399 (do kláštera 1 ; vejce, vajce 8, 32, 34, 61

i 2X), 85, 89, 95, 96, 105, 106, III, II3, 114,

l -'". [ 35, l3%, '4-'. i.Vmjm. 158, 162, n>3. 168,

171(2x1, 172, 180, i97(2x), 205, 2o6(2x), 208,

214. 220, 221, 222. 22$. 225, 227. 232. 234. 235
(2XI.25I. 253, 255, 26l. 2<>-

? . 266, 27I.274,

277, 28l, 284, 290, 295, 300, 303. 306, 307, 309,

311, 3T2(2x). 314, 315, 316, 319. 324, 328, 3^9.

331,333.334,338,348, 349>35i,353,354, 355 (2x),

35°. 357. 358, 360, 364, 375, 377(2x), 378(3*),
3*4- 385, 387, 388(2x), 389, 390, 392, 393, 394.

395. 400, 401 (2X), 404(2X), 405(2X), 40Ó(2X),

412, 413(2x1. 415, 416, 416 a 417 (do špitálu).

424; — platná 347. 361; víno do špitálu 417;
žito 135, 394, 417 (d» špitálu); — suté 374. 383,

393-
platí: — pt lidí polovici jednomu a polovici

druhému pánovi 93.

platiti, v. dluh. majestát, vložení.

platný, v. u platu naturálního husy. pšenice,

slepice, vejce; v. podsedky.

plece, v. plat naturální.

plod. v. rybník.

p 1 o t k y, plot y. v. rybník.

'pluh: 318. 433 (str. 318, sl. 1., . 13).

pl uh: dva pluhy role, rolí 7, 54.

pobrání: desátku z hory (vinné) 210, 286.

poctivost: „s — má žádáno býti na paních a

prošeno, aby v rody staré též pijati byli, aby

též tej poctivosti rodu starých požívali" 4.

[poátek roku], v. rok.

poet, poty: úad meziícký (Meziíí \

aby pi potu obecním pánm svým (držitelm
panství) poet inili (z platu tamnímu špitálu),

a má initi poty z nadání neb odkazu špitálu

417; v. také manželka.
podací: kanovník brnnský jakožto podací fa-

ry pohoelické 332; Havel, kanovník kostela

Olomouckého, podací pán fary v Bílovicích a

jeho potomci, podací pánové téže fary 326:
král jakožto nejvyšší podací ddiný [jednoho]

kanovnictví brnnského 331: královi náleží po-

dací [jednoho] kanovnictví brnnského 331;
biskup olomoucký, pán ddiný podací probošt-

ství olbramkostelského 187; — prebenda kostela

Brnnského ve Svatoboicích jest podací královo

146; — fary: Bílovice Velké 327: na fae: Bu-
de 1.: toto — biskupovi olomouckému a abatyši

pustimské podací ddiné jest 284: Jaroslavice

289; Jemnice 1.: 352. 353 (fara. jina podací,

kollatura aneb podací, na pedmstí, kostela sv.

Jakuba, podací); Miroslav 260; Pohoelice 331
(2x), 332;— kaplanné: Budišov 7: — kaplanske: Popo-

vice 1.: 25:— kaple: sv. Barbory v Zidlochovicích 130;

kostelní podací kaple: Vícenice 2.: 10;

kostelní podací: Babice 2.: 71, 196 a 198 (k n-
mu lovk v Cidlin); Batekn 231. 524; B
ovice 14, 196, 338, 360; Bíteš Velká 218;
týška 1.: 359: Bluina 103, 130: Bobrová
15: Bohdálice 203. 354: Bohdalov 335, Bo
huov 1.: 1 15. 143, 104. 356; Bojan
3°9, 355; Boleradice 285; Hory 1.: 244: B
2.: 390, 405: Bošovice 14 (—kosteln); Be-
kov Horní 159, 256, 364, 393; Bezník [28
(luky k nmu nebo ke dvoru?). 173 (polovice),

337 a 371, 301. 392 (tetina); Buovice oj.
, 55

(nepochybn); Budjovice Moravské 94; Budi-
šov 7, 400; Budkov 226, 307; Bystrc 1.: 208,
271, 3°6, 387: pod hradem Cornštejnem, kos-
tela sv. Trojice 54. áslavice 100; ebín 155,
286; ejkovice (spíše, nebo Pot
enkovice 131: epí 1.: 44,83; ermákovice 1.:

121, 158: Cule 33S; Damboice 9. óo, 167,
205- 347; Fryšava 282 (fara a podací s jed-
ním lánem rolí svobodným i se všemi de-
sátky z msteka Fryšavy); Hartvíkovice 265
376; Hofeice 47, 70: Hostím 10, 413: Hru-
šovany 2.: 34. 189, 404: Jakubov 277; Jaro
mice nad Rokytnou 95, 157, 178, 230;
Jaromice nad Rokytnou 03. 137. [78, 230;
Jaroslavice 338; Jasenice 126; Jedovnice 15;

Jinošov 10, 15, 59, 87, 236; Kadov 310: Ka
menice 374, 383; Knžice 340, 341: Knínice 2

163, 208, 221, 271, 306, 387; Knínice 4.: 13,

46, <>o. 112; Konšín 374, y;j; Kostelec 144;
Kminice 1.: 406; Kounice 2.: 120. 121. 15S,

159; Koválov 63 (kostelní právo i
— I; Kra-

hulov 99; Kralice 40; Krhov 1.: 47: Kenovi-
ce 89: Kepice 2.: 10; Kídlovice 1.: 168, 169;

Kižanov 390, 405; Kuniky 3.: 2^, So. 211;

Kunštát 6; Kurdjov 427; Lanov 364, 393;
Lelekovice 36, ^j, 167, 170. 378; Letonice 257.
Lhota 8.: 374/383; Lidéovice 333. 433 (str

333); Lipník 1.: 27, 79, 86, 106, 115, 2^2; Li-

povec 1.: 136, 349: Lipvka 372. 377: Líše 220,

406; Louky 3.: 88 (asi), 109; Loviee 1.: 123:

Loviky 8, 49; Luka nad Jihlavou 374. 383,

392; Lukov 2.: 156, 338, 393: Lukovany 315.

316, 404; Lule 42, 178; Lysice 6; Martínkov

378; Medlov 1.. 2^j; Mnín 398; Mín 374,

377, 388; Meziíí Velké 220, 244, ,t,j2. Mikul-
ice 195 : Mikulovice 2. 56; Mohelno 128, 172.

190; Mostišt 244: Mutnice 321: Mysliboice

35, 112, 214; Xašimice 378; Nmíce 4.: 59,

130; Xmice 14.: 351: Xetín 374, 377: Níž-

kovice 89, 211; Nosislav 36; Omice 172; Ol-

bramkostel 187: Opatov 19; Ostrov 1.: 130.

349; Ostrov 4.: 257: Otnlce 41, 290, 413: Pav-
lov 2.: 244, 372; Petrovice 2.: 23O; Petín 7.:

3 4, 393: Plavec 73, 96, 143; Popovice 1.: 25,

172; Potvorovice nebo, spíše, ejkovice 285;

Pravice, kostela sv. Jana 282, 283; Pravlov

406: Pedín 119; Peskae 120, 158, 159; Pi-
bice 167; Píseka 236; Raice 1.: 11, 17, 61;

Radkov 2.: 26 (polovice); Radostice 27, 160;

Radostín 372; Rokytná 236; Rosice 404; Ruda
244, ^72; Rudikov 91, 93; Rudolec 1.: 349:
íany 1.: 12, 22, 37, 289, 358, 394; Rekovice
102, 170; Schónstrass 49, 385; Slatina 2.: 33,

70, 302; Slavkov u Brna 89, 211; Stálky 54,

414: Staec 100, 355; Stínava 62; Stonaov
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44, -'"'. 3^3

Studená 384; 5 3°3I

štitary 170, -.- 193; rasov -•
1 1

(díl),

u sv Petra a u sv \ áclava 220 (díl), 24 1
(díl),

244 (polovice), 356, 400; felnice 374, 395; ri

k,.\- 8; rroub-

31, 315; rrutmanice 195; Tebí 373, 383;

368; Uhi

244; Dj< '51 l 1U '"^ 59.

Unín ji
;

Vale 214. 384;

194, 195; \ <

j. Vílanec 108; Višové 231

(pi nm dvr faráský, dva rybnii

na polúláni a lovk na podsedku), 314 (pi

nm dvr faráský); Vladislav 374, 383; Via

e 245; Vojkovice 374; Vranov t.: 154,

ívi 503; Vydi Kostelní 37; /.hoi.:

J Zatany 399; Zebtín 208, 271,

Zeletice 1.: 14-'. 168: Zerotice 128,

141. 388; nelze urit, snad Louk} 3., Dolní 88;

— kostelní (mn. .i: Zidlochovice 130; \ pi
slušenstvi Boleradic, Cejkovic, Šetrap, Vrbice

I.: 141. 250 1 v píslušenství týchž obcí a Prus

Moravských, Ruprštorfu a Ulv); v písli

,^t\i hradu, zámku Špilberku a panstvi 397;
v píslušenství hradu, zámku Vranova 1.: 105,

154. [59, 25 Fara, kaple.

podávaní: ddiné — fará na faru 2^~.

podávati: kanovnictví u sv. Petra v Brn
(biskup olom na míst JKMti) 240: faráe

332, 352;— : mezi pány se na n (pány Landštejnské,

Miliínské, Ludanské) podávati má (t. j. v po-

rad soudu mají býti tázáni o mínní) 4.

poddání: spravedlivé — pán 7. Valdštejna

ik výmn rolí a luk zatopených novým rybní-

kem) 362.

poddaní: Volfa st. z Krajku ze vsi Tebtic
a z Vesce 2.: 353; Zdeka _>. z Valdštejna 362
(mšané budéjovští), 303 (Budjovští) ; kláš-

tera louckého ze vsi Litóboe 363; srov. lovk,
lovci, lidé.

poddanost: lovk se vší jeho poddano-tí

199: lidí postoupiti a v — uvésti 260.

podíl: — se stal [mezi ddici statku] 213.

podkomoí: — markrabství moravského:
Albrecht 2. z Boskovic 402, 403, 408, 410, 415;
Mikuláš z Hrádku 4.: 400 (..vymazán tento

plat na piznání a dovolení JMCské, kderéž

jest pan Mikuláš z Hrádku, podkomoí, na
míst a z poruení JMCské osobn uinil");

Jan 1. z Kunovic 187, 209, 216, 217, 218, 221,

222. 22^, 224, 225 (2x), 227, 228, 232, 241, 243.

249. 255, 258, 265, 281, 285, 287, 289. 293, 297
(2x), 2g8(2x v témž ísle), 304, 308, 310, 311
2x), 3-'''. 327: Jetich z Kunovic 418 (vydává

prostedníky smlouvy), 425. 428: Vilém Kuna
z Kunstátu 194 (psaní uinil králi stran smny
klášterní vsi); Václav 1. z Ludanic 60, 66, 90,

9b 95. 98, 101, 102, 107, i09(2x), ni, 113, 115,
120. 125. 134; Pemek z Víková 329, 344, 350,
358, 360, 362. 363. 367. 368, 372(2x). 376,

383, 389, 390, 391 (klášter mu pi pouštní kláš-

terní vsi vydává listy a zápisy a královo po-
tvrzení); z poruení králova dlá smlouvu 340
(s dvma jinými), 350 (sám): Jiík z Vlašim
156, 164; Jan 3. z Zátsizl 414, 421. 422.

podmstí msteka Rosíc Pendori 404,

(.05, 107.
_

podobojí, strana pod obojí spsobou 117.

[pod pe vor], subpevor, v. Znojmo (klášter

sv. ki íže) ; v. také podpi evoi !,

podpevora, v. Oslavany; subpevora, v.

Kounice 1.

podpevoí (mužs rodu), v. limo (klášter

^\. omáše); (žen. rodu), \. Brno (kláštei

Matky Boží).

podsedek:7, 11 (u dvoru), 12 (u dvoru), 13,

'4. -"3. 36(2x), 37U'xb 4-' (11 dvoru). 4.) (u

kostela), 58, 65, s<>, 89, 03, 100 (u dvoru), 1 1 1,

110. 195.251,253, 255. 261, ^2},, 324. 433 (str.

-'53. s '- 1>- r - 9 a 8 zd.) ;
- pustj : 64(2x), n'>.

432 (str. 106); — pustý 11 kostela, slov Kap
lánský 128.

podsedky: 10, n(2x), 12, 14, 15. i8(2x), 20,

21, 22, 25, 27, 31, 42 (ke dvoru), 42, 48, 50 (na

spolek), 52, 64, 71, 88, io8, 11 1. ihiij\i,

I2i (ke dvoru), 12S, 135, 142, 157, [61, 167,

187, [98, 407 [ke dvoru]; — osedlé 94; —
platné 10; — polní 24, 25(2x); — psté: 58,

94, [28, 229, 209; — usedlo 58.

podsedníci 419 (jejich robota k dvoru za

svobodnou pastvu).

p o d t r u b í, v. rybník.

pohané: vojska proti pohannu -v poli ležící

266.

pohanka, v. plat naturální.

pohnati, v. soud zemský.
podmstí. v. msteko.
poklady, v. král si vyhrazuje.

pokoje: na tvrzi a ve dvoe Kotvrdovicích
273(2x).

pokolení tetí: do tetího —,
po tetím —

( 1 du) 4: netíti se nad rody staré do tetího —
— 4; aniž se nad rody starožitné títi až. do
tetího kolena 5.

pokuta: ,.to uiniti mají skuten bez odporu
všelijakého pod pokutu, v pokut za každý vuoz
toho sena poítajíc puol kopy gr. eských" 293;

pokuty: — na lidech ve vsi 415: — propade-
né, lidi v jakých rukojemstvích aneb pokutách
zavázané svobodné propustiti 224; pod pokuta-

mi v lantfrýdu položenými 118; pod tmi po-

kutami, jakož v lantfrýdu postaveno jest 117;
plat spravovati pod pokutami a stávkami
v smlouv dotenými 280: srov. viny.

pole: což k tomu dvoru ve vsi i na poli písluší

42; v svých mezech a hranicích ve vsi i na poli

45: — hostradické 86; — wenczldorfské 67,

weynczeldorfské 11, weynzelerdorfské 86 (vše

Václavov); — (mn. .) : rudolecká (Rudolec 1.)

349; — pustá vracovská (Vracovice) 393.

p o 1 o u 1 á n í, polúláni. v. lán.

p o 1 o u 1 á n í c i (v orig. polúláníci) 187.

položiti: list správný poádný 427; peníze

427; sumu: 258, 299, 351, 398, 399(2x), 400,

405, 411, 422, 426.

polštáe: s stavy, s prahy a s polštái, který-

miž se voda na rybníky nahání 416.

polty: slanin dobrých dva — do špitálu 417.

p o 1 ú— (pedpona), v. polou—

.

poplatky: 16, I9(3x), 20 a d. velmi asto: —
bžné. v. stálé; — malé. v. velké; — penžité

205, 318, 348, 388; — plné 134, 15/: — stálé
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1 bžné 404(2x), 415: — malé i velké 101 ; —
vinné 318, 348, 388; — vinohradné 72; beze

všech — (od lidí za svobodné pastvy jejich do-

bytkv) 224; vinohrad svobodný od všech po-

platkv 38.

popluží: 13, 00, 05, 95 (u pustého dvoru), 108,

120, 136 (u dvoru), 159, 171, 172, 320 („s —

,

na kterémž sou se již lidé zvosazovali"), 324,

348, 349 (u dvoru), 355 (pi zámku), 360, 368,

384 (u dvoru), 388 (u dvoru), 392, 402 (u svo-

bodného dvoru)

;

— (mn. .): 256; srov. dvr poplužní, poplužný,

s poplužím.

p o r o s 1 1 1 n y : 277, 303, 306, 320, 329, 33 1 , 349,

354, 355, 359, 3»«-

poruení: na, z, podle — , v. císa, král, králo-

vá, komorník markr. mor., soudci zemští; —
jisté: vklad jest z jistého — soudu zemského
vymazán 399.

poruenství: kšaft; kšaft a — ; kšaft a moc-
né — ; mocné — a rozkázání i kšaft; kšaft a

poslední vle; list a kšaft; kšaft a zízení;

kšaft neb zízení; — a kšaft; — a naízení;
— a poízení; kšaft a — a poslední vle;
—mocné, dokonalé; — a jistá vle; — a po-

slední vle; mocné — a rozkázání i celý a do-

konalý kšaft; poízení; rozkázání, poslední

vle; celá i dokonalá poslední vle;
— na mocný list královský: Jana Koberského
z Drahanovic 287-289; Volfa Jeticha. Dytricha
z Hardeku [atd.] 420-421; Jana z Hrochova
233-234, 287 (zmínka); Jana 2. Štítenského

z Kostník 2i2-2i3,220a22i(zm.) ; ProkazKun-
štátu 6 (zm.) ; Sazimy Zajímae z Kunštátu 428-

430, 429 (hlavní — ); Lidmily z Kvjovic 335;
Jiíka z Lomnice 409-410; Mandaleny 1. z Lom-
nice 207-208; Oldicha z Lomnice 410-41 1;

Jaroslava Racka z Mrdic 322, 330 (zmínka)

;

Bohunky z Pernštejna 342-344 (první), 344-347
(druhé); Václava z Pivína 127; Jeticha
z Prostiboe 215-216 (na zápis a obdarování
od krále) ; Anny z Valdštejna 62 (vedle povolení

a obdarování, na list krále) ; Albrechta z Ví-
ková 304-305; Jana 3. Ždánského z Zástizl

421-423;
— Doroty z Žeravic 9 (komuž by co rozkázala

v svém —)

;

— (mn. .) : — pedešlá 1 18 (ustanovení o nich

na snmu obecním v Brn r. 1505); v. také od-

kázání, odkázati, vymíniti si, srov. manželka
(jako porunice), poruník, poruníci.

poruenství (= porunictví) : Mikuláš Batelov-

ský z Prostého iní manželku mocnou porunicí

243-
porunice, v. manželka porunicí.

poruník: — mocný (= sirotí), zízený po-

ruenstvím na mocný list královský 127, 322;
— mocný [ zízený deskami] 6, 7, 21, 34, 53
(mocný a vrný), 90, 113; — mocný prodává

zboží svého strýce, jemuž je — 143; za sirotka

propouští z manství v ddictví 33; — mocný
otcovský na míst sirotk i také jiných mocných
otcovských poruníkv vkládá zboží 272, 303;— mocný otcovský na míst dvou jiných m.

otc. por. a na míst sirotka vkládá zboží 415;
— má vrn a práv nad sirotky uiniti podle

svení (ustanovení na obecním snmu v Brn

r. 1505) 11S; srov. manželka;
p o r u n í c i: poruník nebo — , kteíž by mocní
— nebyli (ustanovení o nich na obecním snmu
v Brn r. 1505. poruníci zízení poruenstvím
na mocný list královský 2N7. 342, 344; - m cní
(= sirotí), [zízení deskami] 26, -2 70. 8i,
ioi, no, n,x. 138, 157(2x1, 207, 216, 304; —
mocní otcovští 101 ((lekánu 1. 164 (mocní a ot-
covští), 171, 233, 422 (otcovští a mi cní) ^9
mocní a praví 212; — : iní odpor vkladu spol-
ku 311; drželi po smrti otcové ves dvou si-

rotk 286; budou nápadníky statku, když by
sirotek zemel 212; — neb syn jak mají opa-
titi manželku porouejícího 420-421; — neb
nkterý z nich mají se opovdti synm hned
po smrti matky, že na se pijali její poru-
enství 344: odkaz poruníkm za práci 2X7;
mají dosplému ddici beze všeho potu statku
postoupiti 422: statek nemá býti synovi od po
runík postoupen nežli pi vyjití ty let od
datum poruenství 429; - - mocní: když by
manželka jako porunice stav svj promnila,
prvé nežli by syn nejstarší k letm pišel, dva
jí k rad a ku pomoci daní [v poruenství]
mají býti mocnými — dítek a statku a manžel-
ce mají vydati vno podle znní smluv svadeb-
ních 420; — mocní prodali statek 284, vkládají
sumu zapsanou k vnnému právu 208, vkládají
pustou ves 305, vkládají zboží 138, t68, 172. 199,

-°5> 3°5', — mocní a nápadníci: vkládají ves

246; — mocní otcovští: vkládají zboží 329,
400. 415; pro pozstalé dti se vkládá zboží
poruníkm mocným otcovským 403.

poízení, v. poruenství.
poslové k deskám zemským: „Což se rodv

jiných dotýe, kterýchž jsú pedkové dokonale
panství nepožívali a ke dskám poslové ne-
bývali .. . též poslové ke dskám budu" 4; list

krále k rozkázání téhož krále hejtman margab-
ství moravského skrze posly vložil 24; na ten

list král (v orig. kníže pán, Matyáš) listem

jiným hejtmanu rozkázal posly dáti 33; poslové
císae a krále na snm obecní v mst Brn
obzvlášt vyslaní 397; od JMCské tohoto listu

poslové ke dskám dáni jsou 398;— dáni, vydáni (= ureni) zemským hejt-

manem: k vepsání královských listin do desk:
32(2x), 33, 35, 52, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69
(2x), 71, 78, 79, 80, 82(2x), 83, 88, 89, 95, 96,

97, IOO(2x), 103, I04(2X), I05, 108, II0(2X),

III, 121, 127, I3O, 131, 132, I33, I34, I37, I39
(2x), 140, 145, I47(2x), 148, I49(2x), 155,

157, 162, 169, 181, 183, 189, 194, 204 (2x v témž
ísle), 207, 212, 215, 217, 225, 227, 229, 23o(2x),

233, 242, 246, 248, 251, 253, 255, 259, 261,

267, 270, 271, 281, 283, 288, 292, 293, 298. 304,
32i,322,332,335.34i,342,352, 353, 363, 368,

375, 39 1
, 39°, 409, 410 (mocný list JMti císae),

419, 420, 421, 427, 428; na míst hejtmana 39,

258, 295, 296;— k vložení spolk: 5(2x), 6(7x), 31 (4x),

43(2x), 78, 171(2x1;
— ze soudu zemského k úadu desk zemských
(k panu komorníkovi), k zapsání nauení pan-

ského, relatores: 285, 286(2x), 287(2x), 289,

310, 311, 317(2*), 323, 327, 352, 368, 370, 397,

416;
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•

itai šú h 1 i>i obce msta Jihla\ \ ki

vysláni

posluho\ .1 n lidem . .

.

správu kešanskú a inili" 283; sro\ si

stele dobré 3 i>

oupe 11 í, postoupiti, postupováni i
52, tinácte

se trnácti lány, devatenácte lovku
- jedenácti lány a jedním podsedkem 253 .1 254,

:
desátku 398; dvoi

faru a podaci 282 a 283; hoi vinohradních

smlouvou 411; hradu 406, 4-'-". kostel s po

1 1 lány a ti podsedky 229; les)

a hor) 313; lidi 254, 260, \j<>. 427; msteka
,;>x>. joo; mlynáe 317; plat roní 56, 292; po

:
. farj 332, podací na fae 260, podací

kostelní 341; rybník) tyi 317; statku 234,

338, 342, 344, 422, 429, Matek s platem

! 422; tvrze 422, tvrz se dvorem a

ves 318; vsi 217, 223, 291, 395, vsi a pti

lovku v jiné vsi 395, vsi a lidí v jiné vsi 248,

l>ul vsi 248, dvou vsí a lidí 296, dvou vsí a

dvojího platu 21 227, 341, pustou ves

163, dvou pustých vsí 300; zboží 258, 299 zb iží,

statku, vsi 215.

posudek, v. soud zemský v Brn.
potoin) 34, 52, 58 a d. asto,

potok: v. Bobrava a Doubrava 2., Chvojnice,

nka (Jesinka), íka; nepojmenovaný:

57, 91, 108, 161, 223, [02, 407; v. také beh,
potek, voda: — hranení 386

k 3 36, 5 1 . 551 2x 1 a d. velmi asti >.

potravn vci (do špitálu): 417.

potrubí, podtrubi, v. rybník.

eba: na vojska proti pohanm (Turkm)
v poli ležící 266;

poteby: pro zvláštní pilné —
- prodává král

ves 259; — náležité pro službu boží pi kláštee

267; zemské — 117.

potek: 119. 289; potky: 5Ó(2x), 70. 88, 91.

potvrzení: — královo: obdarování 249,

smlouvy 22$, 270. 320, 327, 332, 340 (králov-

ské), 350, 352, 362, 390 (císae), 390 (krále),

418 (císae), 41" (zmínka). 426 a 427; — krá-

lovské na vklad (smlouvy) 269; — smlouvy od
biskupa 332.

poustky. pústky : 67, 86. 243.

pouš, púš 55 (= pustina);

poušt 216 (s užitky desátkuov na púštích).

pouštti: — rolí pusté lidem pod plat 224: v.

;oda.

po \ i nnos t: — manská 33; s many as — na
meh 377(2x), 383, 388, 392; s — a právem
"manským 406; — probošt a jejich konventu
dávati posílati, dávati a posílati pi vybírání
vinného desátku chléb, pivo, díví 398, 411;

p o v i n n os ti: se všemi dvoáky i se všelijaký-

mi — na nich 375. 7,77, 384, 388, 395; — (= ro-

boty k rybníkm povinné) 362; roboty a — na
lidech 415. — manské 53, 88, 94, 95. 97, no.
ni; srov. služba a v. také vynímati,

povolení: krále: 68, 106, 144, 147 (snad s —).

177. 224 a 225. 226, 227, 228, 229, 252. 254.

255, 258, 203. 295, 296, 363, 390, 396; v. král:

dává povolení, povoluje; knížete 103, knížat

299, 320; hejtmana a pánv, v. páni; soudci,

1
soudci zemských, v. soudcové; ty stavm markr.

mor., \. stavové kardinála (mocné) 282; bi-

skupa 148, 249(2x), 282, 331, 332; probošta a

kapitul) 332, kapituly 326; visitátora 325;
mistra špitálského ervenou hvzdou 177.255,

93; kláštera 3i9(2x); osob stavovských

Í19, 243, 215. 299, 301, 302(2x), 313,

313 a 314, 320, 376; purkmistra a starších

msta 270 .1 280 tai íchi 1 ší 1 bce m teka
ustaviti si; initi (králi 1 ze \ si, což jiní

obyvatelé markr. mor. iní aneb initi budou

54; dostiuinní odkazu 28, [64; desátek vinný
ji)S, 300, desátky obilné a vinné 22^,; dva lán)

283; mlýn ,V»<>. mlýn dním. mu a Inkami 1 14;

odkaz 343 a 344, 358, 361, 420; peníze 6, 243,

284; poruenstvi ješt jiné uiniti 411, zmniti
344, zmniti nebo jiné uiniti 288, zrušiti,

zmniti, jiné uiniti 305, 344, 409; rybník 142;

rybník) 362; topení rybníkem 68; výmink)
smlouvou trhovou vymínné 407; že smluvní
-trany budou u fumdátora kláštera Žádati za po

t\ rzení smlouv) 301 ,

nepozstaviti si krom
I

pozstaviti si): tí
lovku s plat) a panstvím [67; farái desátek

obilnj 1 10. desátku vinného z vinohrad 298,

300; gruntv 305; dvou hajných. Bobrav)
[potoka'] a platu 208; jezérka 308; dvou lánv
91, šesti lánv obrácených ke dvoru 2X1,; lesu

107. lesu a pul tvrtá lionv role tó; lidí a

potoka - pastvištm 57,; louky 36; louky /.i

dušné a kopy platy roního 35; mlýna a ddin,
rolí a luk pi není 144; opravy a té opravy

vrchnost [87; pastev a napájení v gruntech a

místech jmenovaných 416; platu roního za

des.itl, \ 314; podací kostelního [69; toho, což
porouí poruníkm za práci 2H7; tí rybní

kv 362;
nepozstaviti si než 1 pozstaviti si): toliko pan

ství a vrchnosl [89; plál 387.
požitek, pžitek: dva lovky se vším právem

a požitkem 22, s — polovicí pivovarného 64,

hrázi a splav udlati a ddin k svému pžit-
ku držeti 68;

požitky, puožitky, pžitky: — malé i veliké

142. — penžité i nepenžité 45, — rychtáv
216, — vodné 70, vodní 33, mnohých zboží a

požitkv kláštera zavedení a zástavy 102, sumu
zlatých na jiné puožitky klášterské obrátiti 103;

s — : 7(2x), 8, u(3x) a d. velmi asto.

prahy: s stavy, s — as polštái, kterýmiž se

voda na rybníky nahání 416.

prachy: — na hrad 405.

prameny: rybníek s — 325.

právo: — biskupské (ves z -- biskupského

v právo zemské vložiti) 22; — brnnské, v.

soud zemský, komorník, sudí; — ddiné 23,

147, 205, 246, 259; — honovské (t. j. na Hon-
ovicích, Unovicích) 40 ; — horné 16, 180,

318, 415; — horní 10, 16, 38, 60, 101, 234, 236,

242; s jierkrechty na vinohradech podle — též

hory 348; — na kostelíku 19; kostelní — i po-

dací 63. — ke kostelnímu podací 93, — na

kostelní podací 309; — manské 33, 406; — mo-
ravské 90; — nápadné 40; — olomoucké, v. soud

zemský v Olomouci, komorník, sudí: — perk-

rechtní 15, 60. 112; — spadlo na krále 24, 35;— stavné 291; — vnné, pravé vnné prá-

vo: 7 (spadlo na krále). 8, 9Í2x). 13, 14,



právo 553 pevedení

16, U(3*), 20, 22, 23(2X), 24(2X), 20, 27(2x1.

28, 36, 41- 49. 5 n -'xi. 52(2x), 57, 61. 69, 37, 84,

87, 90, 97(3X)> 99, 108, 109, 115(3*), I28(2x),

[32, 133, [38, [58, 172. 173, 206, 208, 2I0(2x),

2II(2X), 221(2X1. 22o(jxl, 255. 284
;
33()(4X);

ve spojení: vno k vnnému právu, vno k pra-

vému vnnému právu asto; — vinohradné,

vinohradní 89, 285, 330. 385; ddiné vrchní
— neb oprava 188; — zemské (markrabství

mor.), v. soud zemský, nejvyšší komorník, nej-

vyšší sudí; — menší zemské, v. soud zemský,

komorník, písa, sudí;

— na lovku 284; na dání královském 8; na

ddictví (6. pád) 8; na díl 222, na dílu 88; na

dvoe, mlýnu a vsi 71 ;
na dva lány a tvrt i na

všecko, k emuž právo po matei spolkem za-

psané ml 119; na lidech 253, 260, 261; na

mlýn 241, na nápad 287; na statku 256, 274,

275, 278; na tvrzi a vsi 242. 369 a 434, 371; na

úad komornictví 153; na ves (na pl) 40, na vsi

19. 62, 100.114. na vsích 19; na zápis 297; na

[zboží J 24 (spadlé na markrab. mor.), 91.

250; — v obcích 62; ve dvou vsích 49;— dáti. dávati 35, ^7, 280; dávati a pevozo-
vati 101, 105, 219/220, 272; dávati a zapiso-

vati 63; dáti a zapsati, dávati a poroueti 62;

pevoditi, dávati, propouštti 260 ;
pevozovati

a dávati 369 a 434 (str. 369); — se odepsati

(deskami zemskými) 2f>j; — se odíkati 12,

1 7, x 9> 34- 36, 52, 68, 71, 7^, 82 (renunccia-

mus), 88, 102, 105, 108. 115. 119. 133; odíkati

se a odpisovati 49. 80; odíkati se a pevoditi 88,

102 (pevozovati). 115, 131; odpisovati se a od-

íkati 108; pevoditi a odíkati se 119 (všeho,

k emuž — mli. 256. 201, 27-,. 277 (nadpis

Pevedení práva...); — poroueti 62;

pouštti 253, 275 (pustino jinému a ten je pe-
vodí); — prodávati 352; — propouštti 260,

33 (— manské propouštti z manství a v d-
dictví pevoditi); — penášeti 41, 71; pe-
nášeti a pevoditi 91. 140, 241 (nadpis

Penesení práva . . .) ;
penášeti a pevozovati

424: pevoditi a penášeti 103: pevoditi

a penášeti a vpisovati 80; odíkati se, odpiso-

vati a penášeti 84; — pevésti: 260, 284, 297,

309; — pevoditi: no, 131, 134, 158, 161, 204,

222, 274, 275 (2x), 277, 278, 287, 309.37I;—Pe-
vozovati 272; dávati a pevozovati, pevozo-
vati a dávati, pevoditi, dávati, propouštti, v.

shora u — dáti. dávati; pevoditi a odíkati se,

v. shora u — se odíkati; pevoditi a penášeti

a vpisovati, v. shora u — penášeti; pevoditi

a vpisovati 80; s — nápadného pevésti 40; —
pipadlo na krále 87; — spadlo na sestru ne-

dílnou 62: nechtl k — a phonm stávati 77:

za — abatyše dávati na klášter víno 210 ;
páni

to chtí uiniti (pustiti v ád panský) z své

dobré vle a z žádného práva 4; má podle prá-

va markrabství mor. živ býti 78;

práva: „ponvadž páni a obyvatelé markrab-

ství moravského starodávní a starší zvyklosti

a — mají" 77/78; ,,ješto v tom asu mnohá —
[= soudy zemské] v témž margabství našem
moravském pešla sú" 69; s — ,

panstvím a

dchody (dává král statek) 35; — ddická 22:

ddiná 9; koupená 9: právem ustáná 9; vn-
ná 9. 23.

prebenda: — kostela Brnnského (ve Svato-
boicích) 146, kanovníka kostela Olomouckého
(v Bílovicích Velkých) 326.

predicatores: konvent sv. Michala v Urn
zákona sv. Dominika predicatorum 313.

prelát: knz Václav z llradešína, nejvyšší
mistr kižovník s ervenou hvzdou 293;
knz biskup olomoucký jakožto — vrchní kos
tla sv. Petra v Brn 332.

[premonstráti], v. Hradisko Klášterní, Olo-
mouc, Louka 3., Zábrdovice 1.; Zeli v.

(premonstrátky], v. íše 1.

prior, pryor, v. pev< t.

privilegium, v. list: krále Jiího 48.

p r 1 e n í, v. rybník.

probošt, v. Brno (chrám a kapitula u sv.

Petra), Hradišt 3., Kounice i., Olbramkostel,
íše 1., Schrattental

;

proboštové, v. Rajhrad, Schrattental.

p r o b o š t s t v í, v. Hradišt 3., Mín, Olbram-
kostel.

prodej (prodaj), v. míra, mýto a rychta v Jihla-

v, šrtka.

prokurátor: — krále v markrabství morav-
ském, v. komora královská.

promnní: do stavu manželky promnní
(= vdáni), v. manželka.

propadené: základ}- a pokuty 224.

propouštti, propustiti: — z manství k d-
dictví, v. král, manství krále, manství Puty
z Lichtenburka a z Bítova; — plat 301, — a

vysvoboditi z platu 276, — z stávky pro nepla-

cení platu 228; v. právo.

prostedník: — smlouvy 253, 287, 290 a

291; smlouvy a trhu 411;

prostedníci: smlouvy 395, smlouvy a hra-

nic obnovení a vymezení, vydaní od podkomo-
ího markr. mor. 418 a 419. Srov. jednatelé,

pátelé, smlouví, ubrmané.
prothonotarius, protonotarius tabularum,

thabularum marchionatus Moravie, v. písa
zemský nejvyšší.

protivníci: Turci, — svaté víry kesanské
266.

provazec (= polní míra délková) 219.

provésti, v. panství ( = stav panský).

p r o v i n c i á 1 : bratr Baleár, Mendl eený, pe-
vor a — zem moravské zákona dominikán-
ského 163; knz Pavel, — zákona sv. Domini-
ka 138; knz Václav, sv. Písma bakalá, v Ce-

chách a v Morav prior a — (zákona sv. Do-
minika predicatorum) 313.

prhonové: — nemají se zašívati 224.

pátelé, v. pítel.

pe: — mezi pány a vládyky markr. mor. a Mi-
chalem z Eyczingu 77-78; -— mezi stranami

o desátek vinný a o postavení lidí 210.

pedli radí: vž na — mezeíckém (= Mezi-

íí Velké) 392; — olomoucké 139, klášter

Matky Boží v Znojm na — 216.

pedmstí, v. msto.
penášeti: svj díl prodal a penáší na brat-

ra 8
: v. také právo.

penesení, v. právo: penášeti 241.

pestání: — mocné: 181, 210. 27, 279, 285,

4I&
pevedení, v. právo: pevádti 277.
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pustotiny 555 rukojmí

staradávna bývaly"); pustiny a — 91; v. také

poustky, pouš, pustina.

ptka: hanbu neb — uiniti bu eí neb psa-

ním 4.

pvod, puovod (= jedna ze stran ve smlouv)
294.p ž i tek, pžitky, v. požitek, požitky.

R.

rada: s -— vrných našich (= krále), vrných
našich milých astji; cum sáno consilio

nostrorum (= krále) procením et fidelium 48;

se pány a — svou. s radami našimi (= krále)

77; — písežná krále 3; s — panskou 4, 58, 153;
bez — panské 153; po — pán hejtmanov a

panské 5; s povolením as — hejtmana a pánv
143; s — pánv a vládyk soudci zemských 179.

rada: — krále, císae, v. Zikmund Helt z Ke-
mentu; — císae a krále, v. Antonín Fukar
z Kyrchšperku a Waysmhoren; — krále. v.

Jiík Žabka z Limberku, [Lokšan], Vratislav

2. z Pernštejna; — králové, v. Oldich z Eycin-

gu, Zdenk Mezícký z Lomnice.
rada (mstská) , v. msteko, msto.
[radnice], (rathauz, rathúz): v Olomouci 118,

ráz: — pražský, v. groš, zlatý.

registra: manská 66, 111; správní 209: stará

252; trhová, pi prodaji vydaná 268; vydaná

358, 426, 427; zemská (markrabství mor.) 77.

338 (rukojmí, kteí — zemskými sob jsme
se zapsali") ;— krále Vladislava II. 432 (str. 96).

r e 1 a t i o (relacio) : ad relacionen domini, mag-
nefici domini . . ., cancellarii, supremi cancel-

larii 48, no(2x). 121. 207, 212, 215, 342.

r e 1 a t o r e s, v. poslové.

rež: plat rži, v. plat naturální.

robota: 222, 243 a 317, 417:
roboty: 7, 8(2x). 9 a d. velmi asto; — koské

i jiné 404: malé i veliké 48, 86, 89, 114: orné

i zemné 356: spravedlivé 61, 83, 102, 170, 220,

237. 351. 371, 378, 385,. 390, 391, 3?2(2x), 393.

405, 406, 415. spravedlivé koské i jiné 413,
kteréž spravedliv odbývati mají 59; zemné
356: zvyklé a spravedlivé 61.• k rybníkm
povinné 362; roboty orati mají devt dní. item

žencv pít 253; na lidech — a povinnosti 415.

r o b o t í i : všem — stravu dáti 415.

r o b o t n í, v. plat.

robotovati: ke dvoru (za svobodnou pastvu

dobytk) 419.

rod (šlechtický): pijat jest z toho — (mezi

pány) v Cechách a na Morav 5; pijat jest

z toho rodu (mezi pány moravské) 5 ; na snmu
,,zízeno a ustanoveno jest, že otec neb dd, a
by nechtl, aby statek jeho odšel po dcerách od

jeho rodu v jiný rod, muože . .
." 118;

rody (šlechtické): — panské starodávní (14. vy-

jmenovány) 3: — staré, starší 4; — starožitné

5; — [mladší], (5, vyjmenovány) 4: — znovu
(= nov) pijaté (2. vyjmenovány) 4: ustano-

vení snmu r. 1480 o rodech mladších a znovu
pijatých 4-5; v. kivda, podávati, srov. páni.

rok: zaátkem — je 2?. prosinec: I39(2x), 149,

169, 177. 204.

rok ( = stání v den urený soudem), v. soud
zemský: právo menší zt'in>l<é.

role, rolí (žens. rodu), role (str. rodu): 7, 17,

26, 27, 41 (u dvoru), 49, 54, 57, 59, 106, 172
(u hradu), 180, 218, 236, 257 (kus žlebu a rolí),

268, 282 (k tvrzi), 298, 300, 328 (u zámku)

j

396 (kus rolí), 405 (u hradu). 423; — dvorská
64, .^.W — oraná 178; oraná i neoraná ;
8(2x), 11 a d. velmi asto; — orná i neorná 27
(2x), 37, 55, 8o(2x), 89, 360, ii.r. - osetá 1 ne-
osetá 2S^. 305: — panská 394; — pustá 18; —

,

kteráž zastavena 300; — , slov Jemnická 135;— Komárovská 266, 406: — , slov v Štamholce
406; — , kteráž slov Zelvicarv (Zelvicary?)

395

;

role, rolí (mn. .): 46 (k dvoru), 111, 144
(k mlýnu), 20(3. 231 (u dvoru faráského), 276,

289 (kus-), 326, 355, 357, 367 (u mlýna a
dvoru), 395; — kapitulní 396: — poplužní, po-
plužná: 371, 391; — pusté 224 (mají se lidem
pod plat slušný pouštti), plat po — na ten as
pustých 415, kus žlebu a rolí (nebo jedn. íslo?)
ve vsi pusté 257; — oraná i neoraná asto;
s rolími, oranú i neoranú 360 ; — orná i neorná

71, 306, 307, 355, 359; — vymezená 325: s roli,

kteréž slovu Pracké [oodle vsi Prae] 395.
rouhavé vc i, v. svátosti.

rovniny: 195, 205, 359, 4i4('2x), 424.

rozdlení: bratrské — 285, — úlehlí 340.

rozdliti, rozdliti s e: jakož to zboží od
staradávna jest rozdleno 42, jakož ten dvr od
staradávna jest rozdlen 42; — se s bratrem
26; otec statek svj mezi nás na dva díly roz-

dlil 81; aby se statkem rozdlili 343; když by
se pan ... se pány bratími rozdlil 422.

rozdíl: vsi 113; mezi bratími 284, rozdíly

(v poruenstv!) 343.

rozepe o meze a hranice grunt 41S; v. rz-
nice, srov. pe.

rozkázání: krále 24, 43, IOÓ, 107; panské 9,

23; hejtmana 54, 55; v. také poruenství.

rozkazovati, v. král rozkazuje, hejtman
markrabství mor. (Jan z Lomnice).

rozsud, rozsudky, v. soud zemský.

ruiti: na sumu 318.

r u k a: za — vzíti a do stolic uvésti (pijímaného
za pána) 4; nad tím, aby se to tak vskutku stalo,

— držeti (podkomoí) 427: dtem po nebožtí-

kovi pozstalým k — a ku pravému ddictví se

vkládá statek 403; — vrná 316;
ruky vrné 339.
rukojemství: 224. 240: tovaryši v — 211:

závadv — 338; statkem se vyvažovati z —
50, 51 (2x).

rukojmí, rukojmie: — za právo na vsi 34; za

zprávu zboží 19; za zprávu za zboží 73; — a

zprávce za nebožtíka vkládá zboží zemelého

59: jeden z — pevodí všecko právo své na

statku 250. 274, 278: vkládá zboží, které na nj
pišlo 266: i na míst jiných vkládá plat 286,

zboží 236, 27S;

rukojmí, rukojmie, rukojmové: jednomu a

jiným — dán list s dobrou vlí 368; — dávají

dvma tovaryšm svým v rukojemství plnou

moc a právo vložiti na jejich míst zboží do desk

211; od — koupeno zboží 284: list s šesti peef-

mi — 426; — se pro nedostatek zdraví a mož-
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Bul ,•) Bn 1

'
< ;.), term

1'avlicc), 1 »i\ ín k\ (Diví D< ki <\ ský,

ansk\ (Dukovany). Dolní (Dunajovice

:.. Mii osla\ . Zhoei 1 1. I )ubi >ve< (< 'i are< I.

I lamí \ .
pu i\ 1. Ilai lík 1 \mi ice

13.). Horní archlelxkx (Archlebov), Chvojník

(panství Jaromice nad Roky tnou'), veliký,

slov Chytrov (Brandlín). Janovský 111 Hodic),

Jezeru (Kobylí) Jezírko 2., Jezérko (Zatany),
l ice _'.). Kabát (v píslušenství

Iv ic) K li ni i\ : • \ I ,eni i\ sk , Kluovei
|ii ulic Kluí ivn nazvaný), Koii 1 1

1 ádek 1 Pa\

lice). Dolní Kopanina (Pavlice), Korytník

(panství laromice nad Rokytnou ),Krasonický
(Krasonice), Krliov (Ple 1 1, Krnický (Krn-

ice), Kronví (Krumví), Kíž (Vlasatice),

pod Laskovcem, kterémuž íkaji I .1 kovský
:•

1 Lenovský, v orig. Klenovský,
I

I ,em i\ ice 1, I itobratrskj (Litobratice), veliký

(Bi ndlín 1. Mo
tek (panství Jaromice nad Rokytnou a týž

II Boova), Myší kout (Zhoec I I, Xadýma
I Pohoelice), Xmansk\ (Xmanv). Xesvail,

omylem Nešvail (Zatany), pod Nesvailem
(O ei š'ežei Nže-

(Xež.etice), Nohavice (v píslušenství

K 1 11 i. Nov> (\
r
lasatice), Nový (Zhoec i.),

( )lexovsk\ (OL ky), ( )mický (( )mice),

Osovec (panství Jaromice nad Rokytnou),

dolní, slov Paní louka tu Archlebova . B hu

tic j.i. slov P,ini\ (Krahulov), Pavlovský

(Pavlovice 3.). Pehemkrunt, Pehmgrut, Pehm-
grunth (osada Pemdorf v obci Miroslavi), Pivo-

var 1 Pavlice), I 'lai (< »i maníce), Pod Stráží

M , ivec), I'; -iir. Ín, 1,1 Au hleb i\ ,1 .1 Bohu-

tic 2.). Pibyl (Pohoelice), slov Purmanskej

(Purkmanice), Rokosný (Cebín), Rotajchl

iv orig. Krotajchl), Rotaychyl (nkde v okolí

Brtnice 2.. nebo Opatova, nebo Zhoce r.), íš-

ský, v orig.: slov Híský (ftíše 2.), Sedlák

[aromice nad R< »ky tni iu). Schón-

iv orig. Šenstras) Malý. Velkv (Schon-
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strass), Stanuovka (Pavlice), Starosta tPuhoe-
lice), Starý — damborský (Damboice), Starý
— (Strážov), Stajskal, Stejskal (v píslušen-

ství Rosic), Stojeínský (Stojeín), Straka
| Kos

telec), Stvolovský, Stvolovský, tak eený (Stvo-

lová), Šepánovský (Štpánovice), Šenkvický

(Cenkovice), Šenstras, v. Schonstrass, Šlojír

(Vlasatice), slov Špilnberský (u zámku Špil-

berku), Tábor (Cebín), Teický (Tetice), T-
šanský (Tšany), Trutmanský (Trutmanice)

,

Tcštnec (Cebín)); Tunklovský (Jedovnice), Vá-
žanský (Vážany 4.), Velešovský, V. Dolní,

Herní Velešovský (Velešovice), Vidlák (Opa-

tov), Vondrovský (Hodíce), Vrchní (Kobyl-

nice), pod Zborovcem (Otchleby), Zbrkovský
(Zvrkovice), Zaanský (Žatany), Žebrák

(Pavlice), (Štítary), Zumburk (na dílu Mez-
ií = panství Meziíí Velké)

;

— nepojmenovaný: — na silnici k Bohdalovu
268; — u Jaromic nad Rokylnou, pod Bohu-
šici 1.: 95; Bohušice 1 .: 334; u Bojanovic 4.:

88; Bojanovice 4.: 137; u Boleradic 88, pod
Boleradici ,102; Borotice 2.: 177; Božice 1.:

14; malý pode vsí Brandlínem j,j ; pán, Brt-

nice 2.: 234, 235; u Brtniky 22^; v ubcích a

gruntecb budjovskýcb (Budjovice Morav-
ské) 302 a 363; pod rybníkem Dokovským
(Dukovany) za Dubany 2.: ^^i„ 371; blíž

Hodonína 1., veliký rybník [36, 137; Host-
radice 7; v lese Hradnici (Udeíce) 134; u

Hrušovan 1.: 62, 130; na silnici [brnnské],

(Janovice 2.) 116, nad silnicí brnnskou (Ja-

novice 2.) 127; Janovice 3.: 83; u Jaroslavic 77;
u Jedovnic 51; u Kadolce 2.: 64; Knínice2.: 99,

115; u tvrze Kobylník (Kobylnice) 81; Ko-
tvrdovice 9; pod Gotfridovici (Kotvrdovice)

15; Kovalovice 10, 126; Kralice, v. Otradice;

Kuim 37, 198; Lidmice 57; v píslušenství

Líšn a Obcí 406; Louka 2.: 234; Martinice

3.: 16, 196; u Matjova 268; Mikulovice 2.:

56; Milešovice 205; Mutišov 41; Xadjov 13;

Oleksovice 2.: 389; Oleksoviky 290; Otnice

41; pod tvrzí otradickou (Otradice) 114; —
Jindicha Kralického z Kralic (Kralice-Otra-
dice) 282; pod Pavlovem 2.: 2<>X; Plumlvky
247; Pole 1.: 349, 386 (nade mlýnem 1, 425,
426 (pod rybníkem Krbovém ležící (2x) a [ji-

ný] pod pilou nade mlejnem ležící (2x); veliký

kláštera kartouzského (Ves Nová 8., blíž Brna,
= Pole 2.) 325; Radotice 9: tvrz Rašovice 58;— veliký u Tetic 147 a (rybník) 342; pod
tvrzí v LThicích 2.: 336; pán hajtman [Jan
6. Kuna z Kunštátu] u Troskotovic 260 ; Trut-

manice 195; na Tešici (Teštíce) 13; ryb-

ník bu u Bolíkovic nebo spíše u Šemíkovic

106; bu v Cermákovicích 2. nebo v Medleti-

cích 91 ; bu v Kloboukách nebo v Sobbi-
ších 142; — nový pode vsí Bezníkem (ke tvrzi

a dvoru v Bezníku) 128; nový — má se d-
lati pod — Lenovským (Lenovice-Pohoelice)

276; — nový (Louka 2.) 235; pustý — k uží-

vání zstati má (Archlebov-Bohutice 2.) 362;

pustý — Hamerský (Hamry) 172; rybník pro
rznice a hadrunky pi spoleném užívání

opustí (Vážanský, Vážany 4.), týž — opustlý

nákladem svým opraviti (jedna strana) 279;— opouštti aneb sušiti 395; — mocí sloviti

77; spouštní rybníka 291; — spustiti k lovení
260; spuštní rybníka 270; topení volné ryb
nika 399; topení (—em) 2i9;itopenim (—em) do
potrubí topní 395; žebj novj do rolí a louk
topením vodou dosáhnouti ml j<u .1 263; po-
kudž by — topiti mohl 106; když již topiti

bude 219: aby mohli rybníkem voln topiti 218;
spolené užívání — 279; pastvy užívati rybníku
1>ez škody 57; nasazováním ryb rybníku svobod-.
neužívati 275; rybníkem na hráz (jiného) rybní-
ka vtopovati 396; — vysušiti 396; rybníkem
vytopiti (grunty, na grunty) 218 a 219; rybní-
kem pastvisko vytopiti a svésti 395; „což by se

tak kdy
|
rybníkem] nezatopilo, i také pi suše-

ní toho kteréhož koli rybníku nemám moci dáti

zašívati ani jak ohrazovati aneb zahajovati"
302; rybníkem zatopiti: 56, 72. 73. 177. 276;
v. také seti, voda, vymíniti si, výtopa, vytopení,
zatopení

;

rybníky: Archlebov 64 (dva), 101 : Archle-
bov-Bohutice 2.: 362 (ti). 385 (ti. pod Ar-
chlebovem) ; Bíteš Velká 273 (tyi vtší a
menší); Bojanovice 4.: 355; obronice 57;
Habrovany 25 (— malé i veliké): Janovice 2.:

116 (v Jezovém, na silnici [brnnské] a dva
nad tím nad silnicí), 127 (tyi: v Jezovém, nad
silnicí brnnskou .1 dva nad tím nad silnicí);

Jinošov 15 (malé 1 veliké). Jiíkovice 97; Kos-
telec 143 (malé i velké); Košíkov 2.: 17 (dva,
malý a veliký); Kyjovice 416 ani; Laskovec,
v. Vlastkovec; Lhota 1.: 34. 91; Lovovice2io
(ti); Markvarec 349; Miroslav j i, 67, 86;
Pole 1.: 42(1; Radkovice 1.: 9(2x1; Rudolec 1.:

349; Rekovice 102, 108; Sentice 9c;, 115;
Strážov 1.: 114 (dva); Sten 61 ; Svratecká

52; Tavíkovice 92, 98; Tšetice 318, 416 (ti);

Trboušany 266 (dva); Tfebtice 26; Onanov
59; Vale 12; Vlasatice 246; Vlastkovec 317
(tyi, ale dva z nich jen rybníky); Vlatín
213 (ti); Vranín 318; Oechoovice a Krahu-
lov 09: Pánov a Košíkov 2.: 17 (malé i veli-

ké); Popelín a Olešná 3.: 47: L'hice.2. a snad
i Lhota 5.: 36; — archlebské 362; boleradské

(v onu. polehradské) 285; damborské 340;
hlavatické (Hlavatice) 224; kyjovské <K.\jo

vice)4i6; lenovské (Lenovice) 316; treskotov-

ské (Treskotovice) [82 (dva); vlasatické 245,

276, 316; žerotské (Žerotice) 416: rybníky,
s rybníky: 11. 12(2x1 10(4x1 a d. velmi asto;
— : okolo rybníku s vozy 1 na koních jezditi

i pšky choditi sob zstavuje 362; lidé v ryb-

nících ..dobytky své budu moci napájeti krom
toho asu msíce máje. když ryby na tení
stan" 224; „když by ryby na tení stály, aby
se do chobot našich rybníkuo dobytkové ne-

pipouštli za dv nedle zbhlé" 362: volné

dlání a topení rybníku kvjovských a žerot-

ských na vod Blatnici 416: (temi) rybníky

voln topiti 362.

u rybníka: hran: 276 (— neb prlení), 362,

399 (— nebo plotky), 416 (ploty a brán);
plod: za — v rybníku v puštné vsi pi nej-

prvnjším lovení a a spouštní rybníka dáti

pouštjícímu klášteru sumu kop gr. es. 291

;

plotky: braní nebo plotk dlání 399; pod spla-

vem aneb pod splavy a okolo podtrubí svobod-

n — dlati, plotkv pod rybníkem ani v ryb-



u r\ Unika sad

nu. ti niin. i|i .

ti itbi. ploty .i braní dláni \

lS -'

trubi 221,

,,..
j

dláni volné), 182

díví] k podpleteni),
|

voln

prleni, v. shora brán; I

279,39b; tarasy: 182,276,362; trouba

v. \ vrniniti si, srov. ryby, strouha.

1
rybníken

7(2x), 8, [0 a d.

.. \. plat,

lapání ryb nad plotky hraniti, pod splavj

trubí nad pl • yb loviti nemajj

dn loviti -'1)4; brán
, pi rybníku pro vyjití ryb z nho

vyšl) H by kdy — z rybníka proti

ováním ryb ryb-

: svobodn užívati 275; lidé \ rybnících

„dobytky své budu moci napájeti krom toho

na tení stan" 224;

. rybníce „dobytky své mají svobodn na

ti bez škody luk a obilé a toho asu. kdy/

na tení stály" 279; „kdy/, by na tení

p
ab) se do chobot rybníkuo dobytkové

nepipoušceli za dv nedle zbhlé" 362.

rychta: — mstská v Jihlav [40 (prodána);

ákupní: Bítovice 374, 383; Blízkov 374.

\77, }88; Bohuov 1.: 356; erná 374. 377.

Ddkov 374. 377. 388; Jamné 374, 377-

fersín J74, 377- 388; Kocháno^ 374. M7
Kouty 374. 383; Kozto [.: 374. 3^3. 392; Lu-

ka nad Jihlavou 374. 383l Netín 374. .^77 '

Pavlínov v~4. 377: Pedbo 374. 383. 39-;

Rybné 374. 177. 3SS :
Rehoov 374. ^77. 3^8;

/hor ,.: 374. ^77- 3SS -

, . ,

rychtá: v Babicích 2.: 10 i, i')S (užna polo-

vice rybníku, rybníku, v Martmicich 3.1:

v Damnici: Máti (spíše než Leopold) 177;

v Hhlav: mstský 140; z Jihlavy: Ladslav 13

(2x), 55
('— msta Jihlavy). Prokop [8; v Lid-

micích 56 (drží polního pl lánu); v Popv-
káh 1.: Havel 350; z Pešovic: eho 22; —
a starší v Šatov 269; v Troubsku: Havel 315,

Valenta 309; ve Vesci 3.: Matouš 324.

rycht á s t v í : — v Bohuov 1 . : 356, 434
[str. 356, pozn. ')].; — kteréž k msteku Bu-

djovicím Moravským písluší 171, které/, k to-

mu mstu písluší 327: — v msteku Ivani-

cích 154 a 155 (plat na nm, srov. fojtství 155).

rytí : Václav 3. Hodický z Hodic 411, 422,

429; Zikmund Helt z Kementu 350; Jindich

2. Kralický z Kralic 424; Jan Kyjovský z Ky-
jovic 208, 234, 248; Jiík Zabka z Limberku

275; Václav Chroustenský z Malovar 284;

Zikmund 2. Valeky z Mírová 226,252,253,

270: Jan 3. Kropá z Nevdomí 425;

Mikuláš Bystice z Ojnic a z Kromíže 320;

Jakub z Šárova 125; Jiík Tetaur z Tetova

208: Václav Tetaur z Tetova 328, 329, 332.

336(2x1; Mikuláš Prusinovský z Víková 217,

228, 234. 272. 317; Pemek Prusinovský z Ví-
ková 234, 344; Vilém 1. Prusinovský z Víková
217. 22X. 233. 248Í2X), 251, 272, 280. 287. 304,

322, 344: Znata z Víková 304. 322. 344; Ar-
nošt Kužel z Zeravic 188.

1 \ 111 skj dohry lovk 22i); dobrý lovk
rádu . 254; poruenství na papu pod

ii svou a na svdomí pánv a dobrých lidí

peetmi pí.
rytístvo, rytierstvo, rytiestvo: list hlavní

na správu statku od pánx a 1 1 ukojmí I i.y>;

li^t správní s peetmi visutými pán a z sy>:
pod peetí svou a jednoho neb dvou z pánv
aneb |K'cti 335. jako pni páni a v ni.irki.

mor. požívají 105 (svých hradu), [48 (svých

vsí); smlouva skrze pány a — uinná 314;
z — in soudu zemském pítomní: 232.241,

243, 294, 31". 3' ' 3"'I-'nI. .\~.<>. .\xv. v. t iké

soud zemskv.

.
zpsob a (pi pijímání za pána) 4;

v -- pansky pustiti 4; — a stav panský vele

biti 4, 5; v — a stav pansky vpouštti 425; nad
žádného /. rodv panských a starších se netíti

mimo - - a obyej zemský 4; že jsou podle —
[zemského] trpli a nad rody staré se neteli 4.

ád: sv. Benedikta (klášter vilémovský) [63;

cisterský (klášter oslavanský) 181, 182; cis-

ternský (klášter žárský) 2()<); cisterstý (kláš-

ter tišnovský) 48. Srov. ehole, zákon, zákonníci.

eník (= poruník prví 77.

ehole (ehule): zákon a — sv. Benedikta
(klášter tebíský) 373; srov. také ád, zákon,

záki mníci.

eka: 10, 13. t8, 21, 35, ^J, 40. 41. 46, 50, 53,

5 1. 57, 83, 99, KK). 1 [6, 1 19. 213, 234, 243, 266,

268. ^t,},. 368, 369, 389. 390; v. Blatnice, nyní

Jevišovka, Dyje, [Jevišovka], v. Blatnice, Ji-

hlavka (Jihlava). Morava, v. [Moravka], Os-
lava. [Svitava], Svratka (Švarcava)

;

eky: 19(2x1, 23. 91, 193. 276 (= Jihlava);
s ekami (muže to býti také jenom jedna, nebo

i jen potok) velmi asto; s — tekoucími i ne-

tekoucími, s jezery k tm ekám píslušejícími

[95; s — . s obma behy 144; s — i s behy:
168; s — . s obma behy, s platem z týchž ek
370; v. také voda.

etz y. v. klenoty.

ezníci: v Bítýšce 1 . : 350 (plat z nich) ; v Boh-

dalov 355 ("plat z nich) ; brnnští 405 (vydávají

ron ti centnýe loje pepuštného na hrad).

í d i t i: kanovnictví (osoby a dchody) pi
kostele sv. Petra v Brn (biskup olom. na míst
JKMti) 249; statek (poruníci) 420; statek a

syna (poruníci) 212; toto poruenství ídím
420; ídím o statku svém zízení 233; takto

ídím (v poruenství) 288, 409; takto (o kle-

notech, stíbrech a svrchcích) ídím (v po-

ruenství) 345; o statku svém. o vn a nad

vno manželky, o jiném statku takto ídím
(v poruenství) 42Q.

S.

sad: io(2n). 11, 12, 14, 15. 36, 41(2*), 42, 54,

56, 60, 66, 90, 102, 106, H2(3x), 128, 143, 214,

237, 282, 415;
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sady: 10 (dva), 34, 37, 50, 107. 113, 116, 120,

138, 168, 232; -'34, 235, 23Ó(2x), .'4'-'. 251, 307,

300, 378, 394; v. také štpnice.

s á d k y 3114; srov. haltyr.

s á d 1 o, v. plat naturální.

sadní: kámen — . hranení 419 a 434; kamení
— a mezní zasazené 419 a 434.

sadový: kameni zádové 395 a 434.
sáhy: — dev. v. plat naturální.

sedání, sedati, sedni, sedti, v. soud zemský.
sedl i š t: dvr pustý s sedlištmi 743. dv

pustá — 113.

sekret, v. i>ee 212; sekrety, v. konec hesla

peeti.

sekretá: krále v království eském, králov-
ství eského: Zikmund Hek z Kementu 350,
352.

sekt y, v. bludy.

seno: 217, 293, 318. 433 (str. 293, si. 1.. . 17

a 25).
sepsání: vedle toho — (ped tím již: spisu),

kteréž jsem dal pod svou peetí [27.

sestra: — nedílná 62. 1 18; vydání penz seste
po vdáni jejím v roce 335; v. odpisovati se;

sestry: nedílné 315. — vlastní nedílné 286; v.

také oddliti.

sestenci 23.

setí: — obilí na rybníce hlavatickém, když by
který pustý stál 224.

sfrajmariti, sírejmariti, v. smna.
s i e ("zájmeno) : až do sie chvíle 101 ; až do sí chví-

le 163; v šech (v orig. vssech, tištno omylem
v svých l mezech a hranicech 114: v sich hrani-

cích a mezích 266. . 4: v sich mezech a hrani-

cích 23b. 246, 392; v sich (v orig. vssych) me-
zích a hranicích 361 (vynechej druhou ást po-

známky '
1 ) : v ,-7'ých (v orig. w opraveno touž

rukou z y) hranicích 256; v stých (v orig. w
opraveno touž rukou z y) mezech 268; v sz/ých

(v orig. w opraveno touž rukou z y) mezích a

hranicích 266, . 5.

sigillum: — regále, v. pee královská 48; —
minus. v. pee markrabcí.

silnice: 268, 330, 340, 384; — [brnnská] 116,

— brnnská 127: druhá — , slov Brnnská
340; — svobodnu pustiti má 396.

sirotek: po Pertoldovi 1. z Lipého 33: Jan, —
z Lodjnic 9: po Mikulášovi z Lombistu (Lon-

bistu) 4i5(2x); po Hanušovi Pozorovi z Nykl-

štatu 400: — Bohunka ze Rtišovic 168: po
Zdekovi Konickém z Švábenic 352; po Heral-

tovi z Zástizl 247; po Martinovi mladším
Hýblovi, mšanu brnnském 311. 327:

sirotci: po Janovi Heroltovi z Heroltic 354:

po Vítovi Hodickém z Hodic 265; po Ada-
movi z Hradce 303: po Jiíkovi Oslavickém

z Jemnický 392; po Zdekovi Bítovském

z Lichtnburku 413: po Jiíkovi Višovském
z Petrovce 232: po Jindichovi Hrochovi
z Pošné 272; po Bohuslavovi Sadovském
z Sloupna 424; po Bohušovi 1. Herinkovi

z Sloupna 237: po Milotovi 2. Herinkovi

z Sloupna 334: po Janu Kotúnském z l "tšíc

179; po Zdekovi 2. z Valdštejna 402. 415; po

Házlovi z Nové Vsi (= Sady 2.) 271, 307: po

Albrechtovi z Víková 305; po Janovi 3. Vra-
novském z Vranova 2.: 360, 361: po Bartolo-

mji a Hynkovi, manech bítovských 290; po
Jiíkovi, bratru Václava, dvoáka išického
386; po Václavovi Ebrhartlovi, mšanovi ji-

hlavském 172; sirotci nedílní 386; o sirotcích
ustanovení na snmu v Brn r. [505: 11-.

sjednání: — pánu z Krajku o statek 82.
-jezd: -- v Brn, brnnský (= snm) 4(2x);— v Hrne (-tavu moravských) r. 1504: 117; —
stav moravských s pány eskými \ Myt
[Vysokém] 117 (asi k nmu nedošlo);

sjezdy: snmy neb 4 (kdo má na nich za-
stupovati rod i.

-kopní
1 plat z kopy) 245.

slado\ na. sladovna: Budkov 307 (pi tvrzi);
Jaroslavice 338 (u dvoru poplužního pod zám-
kem); Kobylnice 413; Konšín 374: Kounice
1.: 4<J> (u hradu); Lelekovice 312. 378; Líše
i" 1 Luk -- 338, 393; Martínkov 378;
Sádek 355 (u zámku); Studena 384; Vranov
1.: 303 (u dvi.ru poplužního pod zámkem);
Zerotice 388.

s 1 á m a 318.

slanin y, v. plat naturální.

slepice, v. plat naturální.

slil) i ti: odpor mí poruenství, že slíbil z

sirotk 34: otec a syn, Kropáové z Nevdomí,
po pijetí v -tav panský ..k pánómjich Mti pí-
sahu uinili a slíbili za -e 1 za ddice své. že
vrn a práv ád panský velebiti . . . chtí a nad
rody panské, nad žádného z starších, se ne-
títi" 425.

-loviti: moci rybník, v. rybník.

služ ba: Pána Boha 320; Boží pi kláštee 267;
v. posluhování.

služba: — z manství 104;

služby manské: 48 (servicia), 53, 00 (žádným
manstvím a ), 70, 80, 83, 88, 94, 95, 97,
110, m; srov. povinnost, vynímati, zavázati.

služ ba: — , v — . u Bohunky z Pernštejna 345,
34''. v. eládka, ele, dveky, klíník, kom.>r-
ník, kucha, myslivec, pachole, panny, písa,
služebnice, služebník, Bohunka z Pernštejna;— zadržalá 424.

služebnice: Bohunky z Pernštejna Kateina
z Bílovce 345.

služebník: — a dvoenín krále Matyáše
Mrakeš z Noskova 35: držitel Miroslav 269;
Jana Koberského z Drahanovic Havel, Chochol
288; Jana 1. z Pomníce Prokop z Troubska
100; Jiíka z Lomnice Jan Rous 409; Jaroslava
Racka z Mrdic ^,22 (— a kmoti

;

služebníci, kláštera louckého 291: Volfa
Dytryoha hral>te z Hardeku etc. 421; Vilíma
Kuny z Kunstátu 291 ; Bohunky z Pernštejna

34O : Jana 3. z Pernštejna 21)4; Jana 3. z Zá-
stizl 422.

smna, zmna, frajmark, írejmark. frýmark;
rejmariti. j)rorajmariti, sfrajmariti. sírej-

mariti. vyrajmariti, vyrímariti, smniti,

vymniti, zmniti: 41. 5012x1. 147, 150. 160,

162, 108(2x1. i<H)i^-vi. \jjii\i, (79(2x), 181,

1S2, 188, 189, 19412x1. [96, 22712x1. 231. 234 a

235. 247. 248(2x1. 249. 251. 253. 25S(2X
j"S. 270. 274. 2S2. 29". 207. 33 I i- xl - 3'"

386(2x), 395 a 396, 399- 416.

smniti, v. smna 181, 386(2x).

smlouva, smlúva (zrn. = jen zmínkao smlouv)
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- [48 .111 . 162 (obsah v královu

170 zm., 181, 182 183,216-217,218-219,

223 . u, ale neotištna 227,

2 #
249, 252 253, - 1 261 269 -7" a zm.

272. 270-271, 274, 275-276 . 276 zm., 279-281,

33, 284, 285 >'. 29
•

293, 294 295 a znovu, ale neotištna 319-320

(2x 98, 298 -•'><). .V' 3°2 . 3°5

zni.. 310 /.ni.. 51 1 zm., 312 0.3*3

314, 317 zm., pln 317 318, 320-321, 325 320 a

.-.i. ale neotištna 326; 326 327 a znovu, ale

neotištna 327; .^-- zm. a pln 331 332, 339
;,i. 342 a 343 zm., .;m> 352, 351 /ni..

390-391, 395-396. 398, 398-399.

399, 399-400, 105-406, 406 zm., 415 zm., 411.

3-419, 426-4 na pergamene, v.

pergamen; - na porueni krále. v. král;

- povolením krále. v. král povoluje; - povolením

kláštera, v. povolení; — pátelská 376 zm
na mocné pestání (smlúvích), v. pestání;

každé stran — v jedna slova a jednoho písae
nikou psané 254; — na papíe napsaná a spee
tná 292; — speetná 298, 376 zm.; — se pány

~ta\_\ (inarkr. mor.) 411: - svatební 420 a

421 zm.; — trhavá: 205 zni., 317 zm., 330 zm -.

348 a \m (str. 348) zm., 352-353. 3()l zm. (ná-

lezem panským stvrzená), 407 zni. (speetná),

416 zm., 423 zm.; — zapeetná [81, zapeete
ná, v jednostajná slova zapsaná 283; v. také

konec hesla pee;
obnoviti 351 (král), 391 (král); pitvrditi

listem a majestátem 298 (král), majestátem 321

(král); al>\ -- do desk zemských vjíti mohla

321; má ve dsky zemské pro pam budoucí

vjíti 252; — vložena dvakráte. 210-21 1 a 285-

286 (po druhé na nauení pánv soudci), ale

první vklad nebyl vymazán; frejmark a — 156

157. prodaj a — 398, 398-399, 399-400; — a

trh 257 258, 317, 3I7-3I8, 320-321. 350-352,

352. 411; trh a — 310 zm.; trh a výpov 339-

340;
smlou v y: 244 zm., 2>v) zm.. ju zm.. 397 zm.;

svadební 429 zm.; — a dílové (mezi ddici
Matku 1 213.

smlou v í, smlúví (= smlouvce, smlúvce)

:

(jedn. .) 217, 228, 321; (mn. .) 181, 219, 224,

229, 24S. 252, 260, 270(2X). 274. 284, 287. 294.

296, 2ij8, 299, 301 a 302, 303, 318, 325, 326 a

327. 390 a 391, 399, 419; jednatelé a — 286:

obrmané a — 30; prostedníci, od stran vydaní
— 419; srov. jednatelé, prostedník, pátelé,

ubermané.
smi u v í, v. list.

šmouh y (šmouha = lada, pastvili}- vysmahlé.
suché); [sj smuhami platnými i neplatnými

364-

snm: v Brn. brnnský 3, 5, 116-118, 397;
v Olomouci 4, 5. 116, 117; snmy neb sjezdy

4 'kdo má na nich zastupovati rod).

snm i
= soud zemský): v Brn 3 (colloquium

primm 1, 5, 12 (secundum colloquium) a 431
(str. 12), 21 a 25 (colloquium generále), 60,64,
71. 107, 112, 113. 114, 117, 125, 126 (Brunne),
127 (sedni panské), 129, I33(2x), 138 (sedni
panské, — ), 143. 144 (sedni panské, —), 145
(sedni panské. — ). 148 (sedni panské, — ),

'53. ^7- '59, i6o(2x), [6l, 163, 1
( •—

. 168,170,
i77. '7". 187, 103. 107, 203. 20.), 221, jjj,

jj*,. 232, j|i, 242. j-^*,, 205, 271 ; obecní 307,
obecního soudu 125, 130; -- panský ^.^,77,

83, 85, 90, 01. 98, 101. 102, 10S; na panském
vložiti 93, 181, 283; panský obecní 43, to6;

panskj a obecni 31; a soud zemslcj 109
i3\i. 11". no (Brunne); v Olomouci 5 (olo-

moucký), 130. pozn. a
i. olveení 300, 425, -

.1 soud zemskj 1171 po/u. '),

soud, súd: . soud zemský: v Brn 512x1,

1 1 1. 142. jj(<. 277, 281, 285, 2i>3. 296, 308, 309,
3ii. 3 '5- 3'". .W.l- 328, 329, :,,\j. s,^, ,^v>, 33N,

347. 35". 351. 358, 3<>o. y Ki, 3(7, 371.

.WX .W. .^.1. 386, 389, y>t. 396, 399 a 100

(postní, /.minka). 402. 408, 414. 418, 425 a 434,
427; snm a zemskj t09(3x), 116, 119
(Brunne); \ Olomouci; snm (a zárove —

)

olomoucky 5; právo: brnnské 8, 10, 39, 352,
olomoucké 40. 311, zemské (markrabství mor.)

jj. práva zemská (markr. mor.) 69;
doba soudu svatokunhutského, padlo-li sv. Kun
huty na pondlí 271; — zemsky v Hrne podle

odložení 307

;

hospodái na soudu zemském 4;

místa na soudu zemském; — úedníku 3, rodu

starých 3. 4. rodu mladších 4, nov do stavu

panského pijímaného 4, 5; „zpsob a zízenosl
\ zemi moravskej .. .

o místa panská sedáním
1 psaním" 3-5; ,, Panské ustanovení, což se

pánv dotyce, kteíž znovu [•= z novu, nov]
uvedeni býti mají do stolic k sudu" 5; nejstarší

z rodu na soudu zemském 3 .a 4; „ve psáni neb
v súdeoh 1 v sedání po stranách pánv úední
kuv též, jakž. léta ukáží" 3; sedati: pod rody
staršími, v stolicích 4; sedati, sedti: vedle let

svých 4; ,,chudoba ani bohatství žádnému mimo
léta ku pomoci nebu" (lenm starodávních
rodu v sedni na soudu zemském]; podle let

posaditi, kdež jeho léta místo jeho ukáží 4, „jakž

léta jeho a jiných ukáží" (místo drž pi snmích
neb sjezdích) 4; „kdež jim místo léta jich

ukáží" 4; stolice (na soudu zemském): (mn.
. ) 4, 5; v — sedati 4, do — uvésti 4, 5, znovu
[= z novu, nov] do — k soudu uvésti 5: šrank

I
ped stolicemi soudu zemského] 4; soud zem-
ský zasésti 4;

na soudu zemském v Brn zasedali
mimo nejvyšší úedníky (v. hejtman, komor-
ník, sudí, písa): král Ferdinand 285; bi-

skupové olomoutí, v. Olomouc; z pánu: v.

z Biskupic Hanuš I., Václav; z Boskovic
Albrecht 1., 2., Arkleb, Beneš, Dobeš 1., 2., Jan
Jetich, Kryštof, Ladislav 1., Ladislav 2.

Velen, Oldich, Tas 1., Václav 1., 3.; z Brníka
Jindich, Jií; z Doubravice Hynek, Jan 2.,

Jaroslav, Jimram, Smil 2., Zikmund; z Dube
Jan 1., Ladislav, Václav 1., 2.; z Hardeku a

z Kladska Volf Dytrych; z Hradce Zachariáš;

z Kácova Diviš; z Kornic Hynek, Smil; z Kou-
nic Jan, Oldich 2.; z Krajku Adam, Jan 3.,

Lipolt 2., Václav; z Kunovic Jan 1., Jetich;

z Kunštátu Boek I., 2., Heralt 1., 2., Jan 1..

2-, 4-, 5-, 6., 9., Prokop, Sezema, Vilém;

z Landštejna Ctibor; z Liechtensteina Jan,

Linhart; z Lichtenburka Albrecht, Jan, Jind-

ich 1., 2., Puta, Smil, Václav, Vank, Zdenk;
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z Lipého Jan. Jindich, Pertold 1.. 2.; z Lom-
nice Jan 1., 2.. 5., Jiík. Markvurt. Oldich,
Štpán, Václav 2., Zdenk, Znata 1., 2. ; z Luda-
nic Hynek 1., Jan 2., Puta, Václav 1.. 2.,

Zikmund; z Miliína Vilém _'.; z Náchoda
Fridrich, Jindich; z Nevdomí Jan; z Pern-
štejna Jan 3., Vilém 1., Vojtch 1., Vratislav

1.; z Pilmstorfu Baleár; z Potštejna Václav,
Zdenk; z Rožmitálu a z Blatné Zdenk Lev;
ze Sovince Heralt, Jan. Jindich (Jindich
Puta), Petr, Puta, Vok; ze Šelmberka Jaroslav;
ze Šternberka Albrecht 1., 2., Jan _\, 3., find-

ich; z Tetova Václav; z Tvorkova Pertold;

z Valdštejna Burian 1., Hynek [., 2., Jan 2.,

Zdenk 2.; z Vlašim Jií, Karel: z Vrbna
Hynek; z Weitenmhle (Vajtmile) Jií. Ludvík;
ze Zástizl Jaroš, Proek 2.: z Žerotína Bed-
ich. Bernard 1., 2., 3., Fridrich, Jan [., _'.. 3.,

4., Pavel, Petr, Pemek. Yiktorin, Vilím;
z vládyk, z rytístva: v. z Bakovic Adam;
z Baic Havel; z Bašt Albrecht; z Bílkova
Beneš, Petr; z Biskupic Hanuš 1.: z Bobolusk
Žibid; z Cechtína Adam, Bohuše; z Certoryje
Petr: z Doupova Mikuláš; z Drahanovic Mar-
tin, Znata; z Drnovic Bohuše I., Ctibor; z Ho-
díc Václav 3.; z Kralic Blud; z Kukvic Znata:
z Kyjovic Jan: z Mírová Vilém, Zikmund 1.;

z Mirovic Mikuláš; z Mukodl Jan 2.: z Ná-
choda Jindich 2.; z Nevdomí Jan 3.. Kryš-
tof; z Opatova Jan 2.; z Pálovic Jan; z Prusi-

novic Prokop: z Rychemberka Jindich, Old-
ich; ze Svojkova Oldich; z Šárova a z

Krumsína Jakub; ze Švábenic Zdenk; z Ta-
víkovic Jan 2.; z Tetova Vilém 1.; z Nové vsi

(dnes Sady 2.) Volf Hází 2.; z Víková Pe-
mek. Vilém 1., Závise; z. Vlachovic 2. Petr;

z Mnová Burian; z Vranova 2. Ctibor: z Vy-
di Jan; z Wiedebachu (Vitbachu) Václav: ze

Zahrádek Jan 1.; ze Zástizl Jan 3., Jaroš 1.,

Proek r.; ze Zdenína Jan 2., Vilém; ze Zvole
2. Bohuše. Xa str. 127 nejsou jména pítom-
ných uvedena;

písaha k soudu 4

;

pohnati: rukojmí, aby vložili zboží ve dsky
zemské 211: o ves 7; temi phony 396; ku

právu zemskému pro svévolné vzetí vinného
desátku a téhož o postavení lidí z jeho vsi 210.

285; v. také phony 416:
phon, pohon, puohon, v. pohnati 210. 285;
— umrlý: o udlání hráze v gruntech 396, o

udlání hrázky nad rybníkem 396, že se vklá-

dají v kus rolí a louku 306; v — zastoupiti

396:
phony: o lovka ve vsi 284; nechtl k právu

a phonUm stávati jj\ dva — . v. pohnati 210,

285; ouad meziícký (Meziíí Velké) „ku —

,

kterýmiž ku právu zemskému od lidí nepokoj-

ných pohánni bejvají, stávati . . . musejí" 416;— umrlé ti, v. phon umrlý; Phony brnn-
ské 16.: 318;

nález: panský (= soudc zemských) 2_^, 171.

172, 187, 210, 272, 323, 361; pán (= soudc
zemských) 187, 197; pánu soudci 349. 361.

423; pán soudci zemských 403, 424; — a pro-

daj s radou hejtmana a pánv zemských 9; —
v Libri citationum etc. V, str. 21. . ni: 5:

nálezy: páni a vládyky markrabství moravs.

..nálezy ísti kázali, kdež králové eší a mar-
gabie moravští nálezy panské podnikali a roz-
sudky trpli" J7;

nauení (t. = text nauení): — panské 40
196(4*), 199, 203, 242. 247 (2x, v prvním t.)]

-75- -,|S( >. 3°3; — panské komorníkovi jio it.i.

311 (panské, pánv soudci, t.), 368 (t.); —
komorníkovi (všude t.) : 317(2x1. $23, 327,
352>

37o, 397. 4"': — pánv soudci 285, 286,'

287 (2x), 299, 311 (v. shora panské komorní
kovi), 33". 334. 354, 3'»o. 392, 424; — hejtma
na a soudci zemských 305;

pisouditi, pí sud.' pí sudek: dvr
panským písudem 60; díl na statku 209; tvrz
a ves 287; písudna vsi 33; písudek panský
62;

rozsud: — skrze* pány 24; rozsudky, v.

shora nálezy;

soudem co obdržeti 318; ped — zemským
markrabství moravs. obdržel a se dosoudil 367;
vklad vymazán z jistého poruení — zemského
399:

p o s u d e k 318;
právo zemské (markrabství moravského):

3 (..komorník, kterýž by byl na letech starší, po-
nvadž právo je^t jedno, bu olomúcský neb
brnnský"). 13, iS. [9, 22(2x), 23, Jj (nechtl
k právu a phonm stávati), 78, 210; na-
knouti zboží právem zemským 93, 246, 259;

p r á v a: ježto v tomto asu mnohá — (= soudy
zemské) v markr. mor. pešla jsou 69;

]) r á v o menší zemské, v. komorník, písa,
sudí; ..úedníci menšieho práva... nemají od
žádného mluviti pod žádnu barvu, darmo ini

z penz, ani na roku stávati" 118;

s o u d c O v e. soudce ( mn. . ) : vklad vymazán
na poruení pánu soudci 243; hejtman s povo-
lením pánv soudci na míst sirotk vkládá
jejich zboží 214; na nauení a s povolením pá-

nv soudci 360, 392; páni soudcové šacují zbo-

ží a svršky 316; v. také nauení panské,

s p e e t i 1 1, v. smlouva speetná.
spilka: spilkou (nebo s pilkou?) 406 a 434

(str. 4001. ( Líše).
spis: podle — (níže: zapsání), kterýž jsem dal

pod svou peetí 127.

s pláce n í, v. bratr,

s pl a co v án í: 431 (str. 33).

splacovati: ( manželka I „aby z toho ze všeho
po mej smrti splacována nebyla bez její.dobrej

vle až clo stavu promnní" 37; (manželka)

„odtud nemá hýbána ani splacována býti do
svého stavu promnní" 87; povolení, aby
manželka po smrti manželov ze vsi, na níž jí

vklpdá vno, do stavu jejího promnní splaco-

vána nebyla 245; „aby on a jeho erbové a žád-

ný jiný na tom splacováni dlužni býti nebyli"

j,^, 431 (str. ^^,); vsi a dvory držeti budou
moci ddin, „nejsúc odtud ddicové ani bu-

dúcí jeho od nižádného splacováni" 129/130.

splatiti, v. dcera, dluhy.

splav: — rybníka 340, 362; — rybníka, dlati

anebo starý opravovati 279; splavu skopávati

nemají 260; budou moci hrázi a — udlati a

rybníkem topiti 68; splavem vymítati 362; —
volný, aby voln jíti mohl 106;

splavy: — rybníka 279, 280; — rybník (nebo
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hrá.< dláni splav* 416; srov, také

stav, sta\ \. stávek,

spoleník - pravj 100 (dán sirotkm od

kr.de>; spolenici dva mocni sirotk\ 8;

— (=> pijati na spolek) 78.

spolek: .
pravý, prav) a jednostejný

bratr pijímá na bratra ó, 27; sestru 21, 50;

dva brati matku 140; dcera pijímá na

matku 22. manžel pijímá na manželku 5,

2i, 26,90, 108, 188, 337; man. . Iki
i
pijímá na

manžela 13, 34, - 1°. '- (a sc

manžel) nejmenuji), 43(4X). 44, 4". 47 19.

49/5 Sg, 90, 9 1
. 92. 98. 99

2X), 1 1 J(2X), I20, 144. l6l, IÓ2, 17Í(3X),

l-J. [80(2X), [83, l88, [93, HHM2\1. 209(2X),

210, 226, 232, 243, 278, 283, 289, 311, 315, 349

(2x), 356, 358, ;"m:m. 3/9(2x), 394. 40i(3x),

407, 4o8(2x), 413, 425; manžela a dti své (26,

-
1 dti 138. 180. 1 erby jeho 8, — a jejich

erb) 11; bratrana vlastního svého man/cla 6/7;

manželka pijímá na — svého muže 6, 8(3x),

9(2x), 11, 20, -". 31, 106, 170; 1 erb) jeho

92; matka pijímá na dceru 6, 8, 22, — a

dti 41). a jejího muže a jich erb) 12,

a zet <>. — a zet a jejich dti 126, - a zet

1 jeho erby 10, - a zet a crhy jejich ux>;

dcery své u 12, - a « 1
C- 1 1 jich jck); dti své 6,

11. 22 (syny), 52, 57- 156 ; \vl,a 5, " I0
.

'-' "'•

2x), 33(2x), 41, 43. 61, — i jeho dti 10. -
a jeli. 1 erby [6, 92, 196, — a vnuka 243; syn)

". S. iiux). 22, -'7. 28, 31, 56, n>7. 112, 120,

• 284; - a jich erby 171: utec pijímá na —
dti své o: syna a jeho dti 5, — i jeho erby 27;

syny 52, i"4; sestra pijímá na — bratra 21,

50; spolek, který mla — nápade po smrti

bratrov, kdy/ by bratr díve zemel 40; -

syna svého na po bratru 4.^; — bratra a

Švagra a jiného toó; dv sestr) nedílné švagra

a manžela 315; strýna (teta?) pijímá na -

Synovce (?) 61; syn pijímá na — matku S. 10:

matku a dva bratry, a jestliže b) tito spoleníci

zemeli, také tetího bratra 78; všecko, k e-
muž právo po matei svj spolkem ve dekách

zapsané ml 119: otce 242;

jmenovaná pijímá na — své dva vnuky 31;

jmenovaný pijímá na — své ddice 42; dti

svého bratrance 5: své erby 9, 10, 11. 47, 61:

svého strýce 6, 16, 137, 188; své strýce i_'<);

svého ujce 1(14: svého ujce i jeho erby 44: svou

vnuku (vnuku) i [jejího muže] 85;
o^ob, u nichž není udáno píbuzenství: 7

i_'\). 9(2x), io(2x), \~ (odíká se toho spol

kul. 21, 22, _>o(2x), 28(2x), 31, 37, 42, 47, 40.

7'. 73. 78, 79. 81, 8412x1. 98(2x), 105. 106,

126, 133. 135. 136. 142. 145. 149, 157, 160. [93,

27S:

— vymazán 2j;

spolkové: ..— . kteíž se stah za hajtmanstvie

urozeného pána, pana Ctibora z Cimburka a

z Tovaova, tuto znamenáni jsú" 5-6; „tito-—
dole psaní vloženi jsú skrze Ctibora z Cimbur-
ka a z. Tovaova. hajtmana margrabství mo-
ravského" 31; Spolkové 43 [za téhož hejt-

mana J.

S p 1 U f u n d á t o i : ]>áni Kunstáti. z Kunstá-
tu. — a vrchní páni kláštera ždarského 297,

433 (str. 297).

l
111 1s pol U 1 11 k

spoušt n i. v. rybník.

spi .1 \ a knzi aby lidem správu kesanskou a

posluhováni inili 283.

--práv \ lidé aby o všecky Své podle ádu
kesanského k témuž knzi ... aby útoišt
mli 283; lidé pi správách kesanských ob
meškáni bejval i ,\ %

\2.

- p r á v a. v. zprá\ 1

[správce]: biskupství olomouckého, v. [Fi-

lipec].

správci: „aby hdé tu potomn správci duo

chovními, totiž knžími, opatrovaní byli" ,\ij.

sp r a\ e d 1 1 v o s t, spravedlnost (= právo) : 62,

77. 79, 81, 103. 141, 154. K)o. 163, k>4. 172,

2 3,2, 241, 245, 270. 2^)2, 301. T,^. 352 . 383;
Spravedlivosti, spravedlnosti: 103, 131,

[32,249.388.
S ]> r a \ edli V ý, v. roboty, zemní, zlaté uhei ské

237-
spraviti: eledi, komu/ co spravedliv náleží

3115; manželce sumu vna a |>enz, v. manžel

ka; plat 271.). $oí; z statku synm sumu penz
358.

s p r a v 1 t i. v. zpraviti.

správní, správný, v. list, listy, srov. zprávní.

spravovati: l>erni 228; plat 22'), 2~,2. 254.

271). 280, 21/ 1, 307. 327. 341. ^7, 400; statek

420, statek a syna 212; vci do špitálu 417.

vozy sena 217: zboží 215.

s p u Š t n í, v. rybník.

s r O vn á n í o hranice a meze grunt 340.

sstoupiti, sstúpiti: zámky a zboží 6; opravu

a spravedlnost 81

.

SSUtí (= retraktní právo): král piíká za —

246, 250; aby nebyli ssuti (kupiteí zboží a jeho

ddicové) 60.

starodávní, starožitný, v. rod.

starší, v. komorník nejvyšší, rod. soud zem-

ský: místa na soudu zemském.
- t a r š i. v. msteko, msto,
s t a r ý, v. rod.

statek: opatení otce nebo dda, aby — neode-

šel ]>o dcerách v jiný rod 118: kdo chce míti

nebo má — v markrabství moravs., má podle

práva téhož markr. živ býti 78; — sluší

k brnnskému právu 385, k moravskému právu

7; dvoáci v — usedlí 384, 388, 395; — po svo-

bodném dvoáku, pipadlý a pisouzený králi

423; — na klenotech a svrchcích 428; — ddi-
ný 233, 399, — ddiný i movitý 134; — stolní

biskupa olomouckého 399, — stolní ddiný
kostela biskupa olomouckého 22; — ddiný i

vnný 207: — ddiný i zápisný 62; —- hmo-
vitý i nehmovitý 419, mohovitý i nemohovitý
ioi. 211, 215, 233, 28S, 342, 409, 428: — po-

zemský i jiný 410: nauení komorníkovi o —
.197: — na míst králov poádn uveden 423:— základem rukojmí 208; obecné snmovní
ustanovení o pedluženém — sirotk 118: -

zápisný 209; — , tak, jakž nkdy zastaven byl

351; na — do sumy penz se hojiti 209; pokud

by — neosvobodil a pede všemi závadami ne-

oistil 318; man/.elce vkládá sumu za její —

.

který prodal, v. manželka; statku v živnosti

své postoupil rukojmím, aby se tím — vyvažo-

vali 338;



statek 563 sudí

— [alexovský], v. olexovský; — [boleradický],

v. i>olehra<lský; — buchlovský 422; — ejkov-
ský 250, 256, 274, 275, 277, 278, 284, 304, 305;— ermánkovský (ermákovice 1.) 314; —
devohostický 326; —

. dunajovský (Dunajo-
vice) 314; — hrušovanský (Hrušovany 2.)

217; — jaroslavský 301, 337; — kižanovský
405; — kounický (Kounice 1.) 295, 296; -

litovelský 209; — mínský j^yy, miroslavský
252, 254, 272; — násedlovský 385; — okaecký
243; — olexovský 36g(2x) ; — polehradský

250, 256, 274, 275, 277, 278, 284; — pestavlcký

314; — rosický 342, 343; — špilnberský, špyln-

berský, špimberský 397, 398(2x), 399, 405; —
tavíkovský 339; úsovský 209; veverský 20S,

271, 286, 307, 387; — žatanský 399; —
židlochovský 422;— [Alexovice], v. Olexovice; — Nmíce 14.:

351; — Okarec a j. 375, 376; — Olexovice

369; — Slavkov 280; — Tavíkovice 339, 361;— Vranín Dolní 318; — Zerotice a j. 358;
srov. panství, zboží;

statky: v mocných listech královských na po-
ruenství: bez — lenních (lenných) a man-
ských (nesmjí býti odkazovány) 334, 410, 419;
bez — lenních a manství 428; bez — manských
421; zboží smnou na dovolení všech ty
stav pipojeno a puštno k— stolním biskup-

ství olomouckého 399; zápis a zízení o —
pánu z Krajku 81-82.

stav (= splav): 18, 50, 57, 116, 275 (opravo-

vání), 294; stavy: 73, 92, 208, 271, 306, 355,

368, 387, 388, 406, 413, 416; v. také splav,

stávek.

stav: — panský: nesnáze pi pijetí do — pan-

ského 5; — panský pijímá a vpouští v své

tovaryství, v ád a — panský 425; ád a —
panský velebiti (písaha panská): srov. páni.

s t á v á n í: nález královský o — ku právu 77 78.

stávek: —
,
pl — 108, 432 (str. 108) ; srov.

také stav.

stavti: s pl lánem, kterýž staví 167.

stávka: 217, 228; stávky: 270, 296.

stavovati: lidi — 217, 224 (— a je hyndro-
vati), 228, 279, 292.

stavové markrabství moravského. — mi >-

ravští: yy, 117: „snm o1>ecní v Brn... na

kterémž vci dole psané s vuolí všech stavuov
zídily se a zjednaly" 117; všickni tyi stavové

ujali [koupí] od krále zámek Spilnberk, s po-

volením všech ty stavv se statek špilnberský

rozdíln prodal 397, od stavv ku prodávání
toho statku zmocnní 398(2x), 399, 405:
osobám od stavv k tomu zízeným položiti

peníze za hrad Spilnberk 405 ; od pánv všech

ty stavv ku prodávání statku žatanského
zmocnn! 399: tak, jakž to osobami od pánv
stavv vydanými vymeno a vymezeno bude

399; zboží smnou na dovolení všech ty stavu

k statkm stolním biskupství olomouckého pi-
pojeno a puštno, stavové svolili ke zmn
ddiného statku biskupského a tí lovku
jinde na statek stolní 399; jakž jest to (desátek

vinný a perkrecht) koupil, i s tou smlouvou,
kterou se pány stavy má 411; v. také práva 77.

srov. páni, stav panský, rody, rytístvo, vládyky.

stezka 17: stezky: r2(2x), 52, 160.

;tolice: zámek Špilnberk, nad mstem Brnem
ležící, stolíce markrabská y)j;

itolice (mu. íslo), v. soud zemský.
ítolní: statek, statky - -, v. statek.

itoupy, stupy: s — v mlajn mouném 389.
; t r a n a: — ímská, — pod obojí spuosobou 117.
;trá: 218 a 219; strán: 349, 369.
; t r a v a: 212, 415, 429; — 'dobrá 345 a 43? (str.

345)-
; trou li a, struha: 275 a 270 (most pes —),

294, .V"). 395. 4'<s a 419: — stará 275: v. také
voda;

; trouby, struhy: 243, 2yy, 303, 307, 308, 320,
354. 355. 359. 362 (píkopy neb struhy), 368,
385. 406.

itrýcové, strajcové: — erbu a šitu, práv
pošlí /. Krajku 81; brati a — nedílní 323; —
mladší, nedílní 314.

; t rýna (= teta?): 61, 369.
; t edopos ti 318.
i te lby: — (na hrad Spilnberku) 405.
itíbra: 344, 345. 340.
1 1 r í b r n ý, v. kovy.
itudny, studnice (mn. .) 107.

t ú p y, v. stoupy.

mbpevor, v. Ipodpevor].
u b p e v o r a, v. podpevora.
u d í

:
naj vyšší — c ú d y brnnsk é, práva

zemského v Brn. supremus cudarius, czudarius
czude Brunensis: Lipult 2. /. Krajku 43. 53, 58,
60: Václav 1. z Ludanic 3. 13. 21, 25, 31; Jan
z Sovince, nejvyšší sudí cúdy olomúcké
31;

nejvyšší sudí markrabství morav-
ského: Albrecht 2. ernohorský z Boskovic
4M. 4i<s

.
4-'-'. 4-'5. 4-7: Václav 2. ernohorský

z Boskovic 358. 360:
Václav 2. Berka z Dube, /. Lipého: 36^, 367,
37i. Í73. 3/6, 3*3. 386, 389,393. 397,398, 402,
408. 411, 412:

Lipolt 2. z Krajku 64, 71. yy, 81, 83, 85. 90, 91,
98, 101, 102, 103, 106, 107, 10N, iog(2x a jed-
nou sudí. nejm.), no, 112 a 113 (sudí, nejm.),
210 (najvyšší sudí desk a práva markrabství
moravského): nejvyšší sudí markrabství mo-
ravského a zárove i Jan Povský. P. z So-
vince 90, 91, 1 01

:

Jan t). Zajíma z Kunstátu, v. K. a z Tevišovic
na Tavíkovicích 255, 205, 269, 270 (spolu
s jinými vykonává piddní), 328, ^2, 339,
(2x). 274, 2yy, 2yS. 281. 285, 290, 293, 296,298,
s jinými iní smlouvu na míst krále), 271, 272
340 (spolu s dvma jinými umlouvá smlouvu na
poruení krále), 395;
Jan z Lichtnštajna a z Nyklspurku 335. 330.

P7. 33*. 347. 350. 354. 363 (jen: sudímu);'
Znata r. /. Lomnice 129, 130, 133, 136, 138, 142,

M3. 144, i45'2x), 148. I53(2x), 156/157,
159;

Jan Povský, P. z Sovince 90 a 91 a 101 (zá-

rove i Lipult 2. z Krajku a z Cornštejna),

114 (sudí). 116 (sudí. nejm.). 1 iq. I25(2x), 126
(sudí. nejm.) ; Vok z Sovince. Povský z So-
vince ioo(2xl. [61, 164. 167, 168. 170, 177. 179;

Jan 2. st. z Šternberka 187, 188, 193, 203, 208
(sudí), 208, 209, 218, 221, 222, 225, 232,234,241,

243. 247. 284:



sudí 564 škody

11 a ni i - 1 é . místo . misi

Ubrecht -. z Boskovic, misto, místod

:•, . i:> k\ 1 Dube a z Lipého, nejvyššího

sudího markr. mor, 371, 396 (na soudu

ském) ; Dobeš « ic na míst Jana 2.

-t / Šternberka 242 (na soudu zeniském);

Krajku na míst \ údava 2.

pého 41- (spolu - jinými

koná odh
|an 9. Zajima : Kunstátu na míst Jana 2.

Šternberka 241 (na soudu zemském);

lnuli u li Mezeiskj . Lomnice na mi

Šternberka 209 (na soudu zemském); \ ác

lav 2. . Lomnice na míst Znaty 1. z Lomnice

[38 (na ^'ti>lu zemském); Znata 1. z Lomnice

na míst Lipuolta 2. /. Krajku [09 (na snmu
,m). [12 a 1 [3 in.i snmu); na

míst Jana Povského, P. z Sovince 1 16 (na

snmu .1 soudu), 126 (na -nulu zemském);

Vok Povskj z Šovince na míst Znát) 1.

mnice 157 a 159 (na soudu zemském);

lan 3., ml. z Šternberka na míst Jana 2., st.

Šternberka 221 (na soudu zemském);

lan 2. . Žerotina na míst Znaty 1. z Lomnice

130 1 na snmu obecníhi 1 s< >udu)

;

sudí práva menšího zem skéh o, menši

ho práva, práva menšího kraje brnn
- k é li o, práva menšího zemského kraje brnn-

ského, práva menšího v kraji brnnském, práva

menšího zemského v kraji brnnském, práva

menšího brnnského; Jan Herult z Heroltic

323 (pi odhadu), 324 (pi piddní); Jiík

Celoud z Pálovic 407, 425, 426; Albrecht

z Víková 266, 284 a 285; Vilím Dubanský ze

Zdenína 371, 37-': - pravá menšího
zemského kraje- olomouckého: Jiík

Tetauer st. z Tetova 284;

sudí (mn. íslo): porúejíc, porúejíce. pikazu-

jíc, pikazujíce -udím markr. mor. (král

Vladislav, král Ludvík): 65, 89, 94, 95, 97, too,

107. 110, ni, 130. 131, [33, 134, '.V'- [48, UM.

157. "">• 1 77- 207-

-uma. summa: manželka mže —
. kterou ji

manžel dluží, poruiti a dáti 422; aby od kláš-

tera za — (za prodané lidi) jiný statek koupen

a pipojen byl 427 ; — hlavní 427; — v zápisu

(zástavy klášterní vsi) položená 259; — zapí-

ná 129; v té — ten statek (klášterní) zastaven

h
-
vl 3Si;
sum v 373; zápisné 155, 258, první zápisné —
148.

suše n í. v. rybník.

svátost: — tla Pána Ježíše Krista 117:

svátosti: rouhavé vci <> svátostech mluviti

"7-
svdkové: svdk) od obojí strany sob od-

pírání o hranice 340; svdk obojí strany

zpráva i ukázání (v rozepi o meze a hranice).

emuž obojí svdkové místo dali (j)i vymo-
vání hranici 418-419.

-vdomí: úednici menšího práva, kteíž —
pijímají 118; hodným — prokázati škody 254;
na svdomí: list pod peetí svou a — pánv a

dobrých lidí peefmi udlati ji 7, 228; tomu —
])ee smluvího ji 7. peeti smlouvích 287,
smlúvích jj(i, stran 281, svdk 216,234; listem

I peetí svou a — jednoho neb dvou z pánv

I li 1 pánv nelx >

irých lidi dvma

.bodl.

rosickém] mohl predse

\ tej . jakožti 1 jmí

a dobrých lun 343, dvo
dobrých lidí 284, panu

peefmi 344.
\ obod a „jestli 1 '.ín Huoh
kazatel na nm [zboru

bejvati" 346.

\ obo d a: zboží 'li eti

pani a /emane drží 1,2: ves propuštná Z man
stvi k ddictví abj \ té byla, kteréž jiné

ddiné vsi užívají 110; - na doubrav, ru-

bem dev ku palivu, k stavení 1 k jiným vseli

jakým potebám 129; pod hrází rybníka pod
inibi i jiné vci sob voln tu dlati 280; svo

bodn pásti dobytk) panské 1 lidské na gruntech
pusté vsi 384; - tou — , aby v horách les

k stavení, drva ku pálení k poteb hradu
sekali, brali a na hrad voziti mohli 405; páni

z své svobodné dobré vle a z za pány jsou

pijali a pijímají 425;
\ obílily: páni a vládyky markr. mor. ukázali

majestáty a králv eských a markrabí mo
ravských 77: fantfrýd novj aby byl tu položen,
kdež jiné své máme (stavové moravští)
1 18; — markrabství mor. 423, pánu a markrab-
ství mor.: JK.Mt. ..ohledav — tch, ráil je-t je

fpány] pi nich zstaviti" 153; -- (Michala
Eyczingara) od králv eských a markrabí
mor. ~~; s — díví ku palivu i k stavení a

pastvami nadoubrav [38; na tom zboží práva,

panství, svobod ani kterého vlastenství nepoz-
stavujíce 410; s — : 7. 19, 20 a d. asto.

vobodný, v. dobytky, dvoák, dvr, hrady.

pán, lidé, páni, ves pustá, pastvy, vinohrad,

vinohrady, vody.

vobodenství 34; svobod s tví 198.

v o d n i c e: — rybníka 39 1,

v r c h ní: — panství, v. vrchní.

vršky, svrchky: 101. 207, 233, 245, 310, 322,

335, 345, 405, 4o5, 410, 428 a 429.
yn: — 1 .- ddici pijat do stavu panského 425,

i s erby 5 ; -rov. spolek.

v r y, v. plat naturální.

S.

pán hajtmanova a

(zboží a -vršku) 316.

1 kapitula kostela -v.

šacovaní: ,,podle —
pánuov soudci a pátel'

-a f á . v. Hrni 1 (chrám
Petra).

ša ty: 345. 346; — dobré 345.
šenk: enk z Lipého, krále Maximiliána —

302: Volf Dytrych, hrab z Hardeku, z Klad-

ska, nejvyšší ddiný — v Rakousích 420.

šenk: — vína panského 40(3; -- vinný, totiž

každého roku jednu beku desetvderní vy-

šenkovati 415.

šilink: platí platu roního jeden dvanácte a

druhý jedenácte šilinkv penz 289.

škoda: vklad listu jinému k — býti nemá, le
-e rozsud -tane pány 24: pastvy užiVati rybníku

bez — 57; — vedením vody struhou napraviti,

— na hrázi rybníka dáti opraviti a tak opatiti.

aby -e nedala 270: dobytky v rybníce napájeti

bez — luk a obilí 279;
škody: — , což by na stávku naložili neb pro t<>



ški «1\
,$5 tvrz

nezaplacení (platu) vzali 228; — pru nevydaní
platu 234, skrze nevyplnní platu 301; — ne-

malé na ddinách a loukách (pustého dvoru)
292; — ve válce 8j.

ílejferny, šlajferny (= brusírny): 384, 389:
pitál: Bystice 2.: 52; Jaromice nad Rokyt-
nou 95, 230: Krumlov Moravskj 7; Meziíí
Velké 20 (— Všech svatých), 35, 410 a 417;
Praha, u mostu [Karlova] — kižovník s er-
venou hvzdou 292; Tišnov 111 Tišnova ped
klášterem, u Tišnova) 88, 109; posvátný dum
špitále jerozolymitánského 320.

p itáiníci: — písežní (Meziíí \'elkéi 417.
rank (ped stolicemi soudu zemského), v. soud
zemsky.
r u tk a (

= plat od nakládání a skládání sud
s pivem): — piva (koupena od mstského rych-

táe v Jihlav a jeho bratra pro obec msta
Jihlavy) 140.

tanproch, štanpruch, v. [lom kamenný],
tpnice, šepnice 407: — (mn. .) : 39. 135

(2x), 208. 271, 306, 316, 303. 3N7. 393. 3p7,

402, 405, 406, 407, 413. 424.

tiftíové, štyftýové, v. Vizovice, 2ár 2.:

srov. fundátorové.

t i k y. v. plat naturální.

t í t, šít. v. erb.

T.

tabulae. thabulae: — marchionatus Moraviae.

v. desky zemské markrabství moravského,
taras, v. rybník.

tenata: — zajeí 3 1 8.

tenat ný, v. huny, lovy.

tetka (= teta): 62 a 63.

toky: — vodné 86. 170: — vodní 07.

tolary: 351. 307. 385, 397. 3^. 399, 400. 401.

405, 411.

topení, v. rybník, rybníky,

topiti, v. rybník; rybníky,

tovaryš: tak té (páni mezi sebe) pijímají a

za — a sob rovného rádi mají 5:
tovaryšové: rukojmí na míst jiných rukoj-

mí a — svých 211: — s.vým v tom rukojemství

a v témž listu 211.

tovaryšství (tovaryství) : v stav svj panský
a v své — pijíti a vpustiti 425.

tra ta: kus lesu. jednu — . slov Ouhory 205 a

206;

tra ty: -e tmi — lesa a hor 222.

trat: dv — roh 1

59, dv — role 130.

t r á v n í k y : 1 7, 1 S. 90, 247.

trh (= kup, prodej): 69, 9(3. 195, 325; — a

frejmark 268; — a smlouva, smlouva a trh

258, 310. 313- 3i7(2x), 320, 350. 332. 353. -H •

trh: s ímž by 11a — jeli aneb z — co vezli 294:

v. také tržné,

t r h o v ý. v. smlouva.

trniny: 180. 20* >. 211. 222, 333.
t r o u b a. v. rybník,

truhlika: — žlutá 422.

truksas: Volf Dytrvch (Jetich) hrab z Har-
deku etc, nejvyšší ddiný šenk v Rakousích

a — v Štyrsku 420.

tržné 355.
títi s e, v. páni moravští.
tvrz v obcích: Alexovice 315, 3Ó8(2x), }6g

(2x); Batelov 231. 324; Benedín 27; Biskoup-
ky 37o(3x), 391

; Bohdalice 354; Bohušice 1.:

26/27. 4*'. .134: Bohutice 1.: 242; Bolíkovice
71. 100. 198; Borovná 203, ^1,7,-, Bošovice 14;
Brtnice 2.: 2^^, 305: Beclav 250, 251; Bez-
ník 50. 12S (stavená), 337. 371. 301. '302: Bu-
ovice 04. 135; Bude 1.: 274; Budišo\ 7, 10;.

400: Budkov 101. 154. 22><, 307; Budkovice
234; Bystice i.: 316; Cechoovice 55, 99; 1 ej

kovice 141. 142. 207, 208. 250. 285; Damb
9; Doubravice 2.: 164; Dunajovice 2.: [6, 1 1<>.

336, 379(2x); Dvorce 3.: 330: Fryšava 404
i2\); Habrovany 138; Heroltice 241; Hodice
85, '58. 193: Horákov 335: Hostrádky [.:

ll 3, 379'- Hostim 10. 358; Hrotovice 401;
Hrubšice 371, 391: Hrušovany 2.: 34. [89, 104
(2\); Jakubov i.: 61; Jaroslavice 77; [edov-
nice 15. 2891 2x); Jemnice 2.: 147; Jinošo\ 10

(2x)i l 5> 59. ,s7- 236; Jiíkovice 15. 97, ig6
(2x); Knínice 1.: 2Ó(3x), 140; Knínice 4.: 1 ;.

46, 60, ni. 112: Kobeice 288; Kobylnice 81,

197, 226, 335, 413, 424; Kostníky (jo: Kotvr-
dovice g, 35. 51. 2jt,. Kounice 2.: 120. 121.

x 58. 159: Kovalovice 415: Kralice 40. 401
(2x): Krhov 47: Krhovice 120; Kuniky 3.:

211: Kuim 329: Kyjovice 143, 413 .1 410'
| .,.

lekovice 3012x1. }j, 113. 107, 179. 1X312x1,

312. jt,jX; Lesonice 1.: 7: Lesonice 2.: [68;
Lhota 2.: 2-. 79. 85, 100. 115, 2^2: Líše |.o6;

Litava 36; Litovaný 8, ni; Loviky 8(2x),
49(2x); Lubnice 103 a 104, 108; Lukovany
315: Lysice 6. 50 a 51; Markvarec 349; Mar-
tínkov 378: Maí/ 65 a 66, 145; Mezilesice

247: Miroslav u. 07. 86; Moravec 25, 147;
Mutnice (tvrz aneb tvrzisko) 320; Mysliboi
ce 30. 112. 126, 214; Xárame g. 34; Nasedlo
vice 1.: 316. 384: Nosislav 33 a 36; Okarec 10,

-43- 37>-37' , ~- Okrašovice 49; Oleksovice 2.:389;
Olší 36; Opatovice 2.: 50; Oponešice 7^. 138;
('-lavika 302: Ostopovice 100. 108, 168. 287;
Otradice. Otradická 114. 2^2: Pánov 17; Petro-
vice 5.: 99: Plavec 7312x1. 96, 98, 99: Polanka

304: Police 71. 103: 1'ontovice 222 : Popovice 1.:

25; Pozatín N'. 265, 376; Pozoice 4012x1.

84) 2x. v . 31 místo v Popovicich ti v Po/.,

icích), 210. 232: Prštice 240; Puklice 23(1,

242: Rácovice 126, 133. 273, 2jS. 307. 330
Radkov t.: 103; Radotice 9, 33 (2x), 44, 67;
Rašovice 58, 89; Ratiboice 35. j2(2\), 120.

406, 408(2x); Rozsíka 3.: 84. 131: Rozinka
Dolní 1 1312x1, Rudolec 1.: 102, 340. 3&>:

Rudolec 2.: 5, 10. 171. 360; fteice 407; e-
kovice 42. 83, 102. 170. 283, 31K2X). t,2J.

301: íany 1.: 12. 22. 37, 43, 394, 423.

RíŠe 1.: 2012x1. 134. [93; Slatina 1.: 235:

Slatina 2.: 33, 70. 302: Slavtín 97, 2IO,

424: Slavíkovice 1.: 133: Stonaov 216; Stené
ni; Studená 384; Studnice 1.: 46; Syrovice 2.:

171, 33°'- Šašovice 28, 43(3x1. 333. Štmchy
119: Tavíkovice 92, 97. o*' 2x1. 338, 360. 361

;

Trstnice 402: Tebtice 20. 306, 32c;; Tešf
143: Tuapy 1.: ig4; Tulešice 251: Tvoihráz
16: l :herice 2.: 333. 414(2x1: Uhice 2.: 272.

322. 336. 368: Urbane 243. 333: Vale 12.
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Y.ukv ji. Vedrovice 236, a88, 348;

Ves - ('.<• Višové 235; Voda Dobrá

50; Vratnin 333, p 1 \ ydi Kostelni 37,

si. 21 j; Zhoi ' 13; fceletice ' '
!-'• ""• " ,s

-

... ^ss. Zertk)

1. .,-. Židlochovice 7. 62, 63, 130 422;

pustá Babice 2 196, 198; Bakovice 195;

Dvorce 2.: 21 1
;

Hirschspiel 216; '
[oráko>

424; Hornice 195; |emnice 2 39°. 1°5: Jino

Kojatín 374; Kostníkj 195;

Kupaovice 90; Lovovice [95;

Mezilesice ji 1 : M 1°. 405; Mstnice

, ,. unei joo; Nmíce 1 i- 350 a 351 ;

Neskl ice a ves pustá) 347; Osová [.:

Plavec 143: Pontovice

. Prstíce 66; Radkov [.: 390, 405; Ra

ce ji 1, 310; ían) 1. 288, 289, 358; Vra

nin 317, 318, 320; stavená: Bezník uS; -

n 1 rýnec 195.

tvrzisko: Archlebov 04: Kunikj 3.: 23;

Mutnice 320 (tvrz aneb —); pusté: Hora

413; Pontovice 413; Sentice 208, 271,

306,

tvrzišt, tvrziše: Damboice 60; Dražuvky

135; Dvorce 2.: 89; Kuniky 3.: 23; Sentice

163; Nesklovice (— v pusté vsi) 60; pusté

Lechovice 15: Prušánky 285; Potvorovice 285;

dv — ; Všetrapy 285.

U.

11 h c c. uliec. v. obec.

ubrmané, obrmané, ubermané: 294, 295, 396;

srov. pátelé, smlouvce, vypovídati.

ú d ol, oudol (jen v mn. .): 33, 108, 1 j6, 136, 156,

$20, $49, 350; údolí, oudolí: 28, 36, 60, 160,

164, 172, 250, 393; (mn. .): 11, 27, 41. 65, 85.

87, nu. 179; údolí n y: 26, 96.

ii] ec: 44. [64.

ujez (1 (oujezd) 14J.

ti k á z á n í. v. svdkové.
ukázati, v. plat.

úlehle, oulehle (mn. .): I9(2x), 27. 34. 35. 45.

58, 83, ji 1. 235, 340; staré — : 60, 64, 65.

ulice. v. Brno (ulice).

uplacování: dv klášterní vsi, zápisné, na-

vráceny klášteru l>ez — [32,

ú pl a t k y 283 (z lánu).

úrok. ourok: 15. 17 a 43 (ze svobodného lá-

nu). 61 (k proboštství a farái), ^)j, penz
hotových aby se na žádnou lichvu ani na —
nepjovalo 305: — obyejný: trhovou cenu

pod — obyejný ujistiti 411;

úroky, ouroky: 12, 14, I5(2x) a d. velmi asto;

nic tu sob na tom dvoe — nepozastavujíc

4 10; — k kostelu 61; — spravedlivé 45.

U r o z e n ý. urození, v. páni.

uniiti: li-t správní položiti anebo rukojmiemi

hodnými za dokonáni listu, za dodání to —
3*7-

úad. ouad: -- komornictvi markrabstvi mo-
ravského 153; z — našeho biskupského (= ja-

ko biskup) 249: — mstský, v. msto.
úedník, ouedník: — panny abatyše 210, 286;

panny pevory 279: Bohunky z Pernštejna 344,

3jš (Jan, na Sádku); na zámku Mezeíí
i M< iíí Velké, Mikuláš st. 2 Vlí Hory)
i
-o.-ni, (jo. 11.1 Pernštejn (Bohuslav Sa

l l\ sk\ / SI..upil. 1 ) )0<);

úedníci, ouedníci zemští: snm za práva

vyššího 187; priddní pi pítomnosti jiných

p.uiin obojího práva 261; u pítomnosti
jiných menších zemských (.13; menšího
práva, v. soud zemskj : právo menší zemské;
nejvyšší - království eského se pimlouvají
za vpuštní v ád a stav panskj 425; pikážu
jíce vtším 1 menším desk zemských krákn
st\í eského, též. 1 markrabství moravského
212 (král);

—
- knze opata 1 konventu 22,1. Zabky

/ Limberku 276; Jana 3. z Pernštejna 276, 294
ustání: — a zvodem a zemským právem ob

držel 13, iS.

ustanovení: panské, v. soud zemský:

místa na soudu zemském,
útoišt: kartousové (v Nové Vsi blíž Hrna

Pole 2., Královo) vas války a nepokoje své

— do msta (Brna) mají 325.

ú v a r y : i;( 2x), l8, 20, 27, 87.

užitek, oužitek: tyi dnajlinky vína oužitku

399;
užitky, oužitky: 13, 14(2x1, 15 a d. velmi

asto; desátku na pouštích ( pustinách)

216; — z luk a z ek 182; — ve vsi i na poli 107;

,.knzi opatovi ani konventu jeho z té pusté vsi

žádní oužitkové nešli ani na tej vsi jim zapsáni

byli" 390.

u z. í v á n í: spolené — rybníka, v. rybník.

V.

vaj -— (pedpona), v. vý —

.

val: — horní i dolní msta Znojma 258.

v a 1 c h a: U?,, 383.

valchovna, valchovna: s valchovní v témž

mlýnu 389.
válka: in presenti guerra (škody v ní zpsobe-

né) 82;

války: jsouc (král Ferdinand) mnohými a zna-

menitými válkami velice obtíženi 266.

v á r k y, v. plat z pivovaru.

\ a i c í, v. krma.
vdáni: dání penz dcerám a vnukám, každé

z nich v roce poád zbhlém po — jejich 343;

v. sestra.

vdova: 50, ^jH, 334, 401, 4-' ( >: opatení — v po-

ruenství, v. manželka; srov. nápadnice, poru-

nice, promnní stavu.

v d r o (vína) :
— obyejné 415;

vdra (vína) : 141, 162, 182 (dreilink vína anebo

dvadceti — . dreilink svj neb dv beky ve

dvatcíti — ). 285, 30J (dv beky vína po desíti

vdích), 427: srov. beky, desítivderní. drej-

link.

v ej — (pedpona), v. vý —

.

v e j c e. v. plat naturální.

v n n ý: vnné držení 16; — groše 2^: — jmní

[93; — peníze iwijxi. jji; v. plat, právo

vnné.
vno. pravé vno: 6(4x1, 7(jx), 8(5x), 9, 15.
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i;. 23, -'4. 25, 27, 28(2x), 33(2x; 37. 40. 43.

4'». 47. 56 > 57- 59(2x), 61, 64. 70. 72, 90, 96,
t>7(2x), io6(2x), 115(3x1. [20(2x), 125, [28,

130, 142, 154, 15c;. 1O9 a 170, 171, 188, iyo, 193,

197, 206(2X), 207, JIH). 210, 2Il(2x), 223, 235.

237, 245. 257. 272. 277, 284, 289, 311. 312, 316
(2x). ^2^. 329. 333(3x), 335. 336(5x), 337. 34';.

35o. 352, 354(2x), 357(2x), 358(2x), 379(3*),
385(2X). 389(4x1. 40K2M, 402, 407 (2X), 408.

416; — slušné dcei dáti 81; — v poruenství
212. 429; každý otec dcei muže vna polepšiti

81: dceru neb dcery slušn vnem opatiti 118:

manželka muže — poruiti a dáti 422: manželce
k jejímu — pidati 212; manželka nemá z pe-

nz, které manžel vzal nad její vno, hýbána ani

splacována býti do svého stavu promnní 87;
— manželky zúplna a docela spraveno má býti

304: je-tliže by (manželka) vnem i nad vno
vybyta byla 429; manželce (sumu) — jejího

vydati 288; v. také píjemci, vnný, právo

vnné;
nad vno, nad vn o: 27, 40. 43. 72, 87, 88. 196

(2x), 199. 20b, 21 I. 2S4, 289. 311. 3l6(2x), 329,

333(3*). 335. 336(5x), 327. 343, 354, 357- 35^
<-' xl

- 376, 379(3*). 380(3*). 401(2x1. 402. 407
(2x), 4o8(2x), 416, 429; manželce (sumu) nad
vn<> dluhu pravého zapisuje a vkládá 385;
(sumu) nad vno pevésti 72: (sumu) nad vno
penz (manželiných), kteréž jsem k sob pijal

350, 354: v. shora 87; (sumu nad vno na vsi

ukázati) 72; v. shora 429; (-umu) zlatých, kte-

réž jsem vzal nad vno 72; nad vno deskami.

dskami zemskými, ve dskách zemských zapsané

72. 284, 289, 402, 407. 4o8(2x)
;

(suma) kop

groši, kteréž nad vno dskami zavázané má
(manželka l 19b; v. také píjemci.

vitelé: dluhy spravedlivé (ddic) aby splatil

aneb -es — o to urovnal 410.

ves: — opravní 413: — pustá, velmi svobodná

a žádnému nezávadná 181: — špitálská ^72: —
náležející k fae a špitali 230: — usedlá (proti

pusté) 400; — ,
„kteráž se neopravuje, ale ím

dál vždy víc opouští a kazí" 2H2: — . která ji/

k klášteru skoupena 374: jakž jest ta ve- za-

stavena 320: msteko a ves Višové 235:
— pustá: Arklebice 1.: 78, 138: Arklebice 2: 383;

Bezdkov 1.: 48 (villa deserta), 1 i<); Bítovánky

290: Blažkov 2.: 3(10: Bobrovany 172: Bohu-

šice 2.:2^, 86, 89, 211. 310; Bohutice2.: 135,198,

221, 301, 362, 385: Boronavice 157: Borotice

2.: 177. 189; Boekovice 214, 290, 310. 328;

Bradlné: Horní 143. 104, 356(2x1. Prostední

35Ó(2x); Bezová 48 (villa deserta), 119;

Budjovicky 140; Budkovany 9, 35, 51: Buko-

vany 172. 404; Bystrc 2.: 15; Cvikov 88, 125.

142; eský 338. 393: ížov 2.: 119: ížov 3.:

154. 159. 2^'b: Dašovice 48 (villa deserta),

119; Dluhonice 195; Držkrajovice 128, 189;

Dubec 306; Dvorce 1.: 9. 35, 51; Epice 338,

393; Falknov 9. 44. 216; Gnast 150. 338;

Hamlíkov 13b, 349: Hlinka 208. 271. 306, 3S7:

Hoíeíce 2i,j; Holubice 1.: 226, 307; Horky
400: Housko 136, 349: Hrbov 1.: 172; Chléb-

168: Hostrádky 3.: 338; Hostíce 141, 358.

ské 27 (Staré); Chlístov 2.: 359. 403; Chobot

95, 178. 231: Chroustov 1.: 214, 384: Chebtov,
Cheptov 377: Jablonné 1.: 364, 393: Jazovice

154, 159, 256; Jehrice 2. 235; Jenišov 48 (villa

deserta), [19; Kachnovice 189, 404; Kam<
218, 219; Kamenka 3Ó(2x), 37, 167, 179, 183;
Klentnice 266; Knašpice 189, 40412x1; Koca-
nov 209; Kojatice 55, No. 310 (ale je to jen
omyl v nadpisu vkladu, srovnej na 290); Koja-
lín 374. ^77: lxomínec 172, 404; Koválov 130.

Kozojedy 58; Krátecko 399; Krumví 1.: 44,
125; Ke-lík 54; lxímov 154, [59, 250, 364,
393: Kulíov 13*), 349; Kuniky 2.: 88; Kuni
ky 3.: 231 2\), 86, 89, 211, 310; Lenovice 316;
Lhota 1.: 131, 132; Lhota 5.: 36, 272. t,22. '330,

368, 384; Lhotky 2.: 404: Libice 258; Lipanv
112; Lipolec 23; Louka 2.: 234, 2_^, 283, 305;
Louka 4. [jinak LykoderyJ 112; Lovtín 2<r

? ;

Lykodery, jinak Ostrá Louka 214; Lyšanovice
245, 402; Martinice 1.: [89; Martinjce 3.: 245,
312; Martinice 0.: 134, 180; Mezilesice 89, 211,

247; Milíbvice 338, y).y, Modletice [89;
Modiky 24b; Moskovice 187, 330; Mstnice
96; Mstníky 94; Naeratice 298, 299, 300. 338;
Nán inky l Nárožinky ? I 1 54, 1 59, 2501 2x 1

.

364, 393; Xarvice 163; Násedlovice 2.: 385,
v. také Nesklovice; Nedvzí 348; Nehrai

374. 383; Nmice 2.: 98, 127: Nmíce 3.: 300,

302,338; Nmiky 3.: 102(2x1. [63, 181, [82;

Nmkyn 360; Nesklovice (.-nad .Xásedlovice

2.) 60, 340. 347: Neštovice 120; Nežetice 127.

210, 2^2. y>^, 396; Nizov 360; Ochoz 1.: 42.

172. 404; Oldichovice 150. 205; Onšov 1.:

!54. 159. 256(2x); Qnšov 2.: 'iS<,(2x(. 297,

300. 302(2x1. 338; Opatovice 1.: 140, 195:

Osmoruby 110, 105; <>-<.udo\ 140; Ostrot -

172, 404; Ostrovánky 135, 161; Otín 1.: 140:

Otoslavice 154, 159, 250(2x1. 304, 393; Pastel-

í 94. 159, 256(2x), 304, 393; Petrovice 2.. 23b;

Petrvky 2.: 48, im; Petín 6.: [59, 25012x1.

Pfaffendorf 216; Pikarec 405; Plumlvky <k>.

130, 247(3x1: Podomí 9, 35, 51, 130. 340:
Poklaky 55, 72, 406; Polekovice 230. 242. 348,

353; Popvky 2.: 374; Poíany 266; Potv

více 285, 390 a 391; Pransvice 275; Prátlsbrun

266; Pravice 154. 1^0. 250(2x1. 364, w^:
Preser 181, 182(3x1; Prosenín 374. 383: Pru-
šánky 88, 250, 285; Pestavlky 1.: 88, 125. 142:

Pibyslavice 2.: 2^: Psáry 16; Purkmanice
142. 168; Radíovice 383; Radslavice i.: 26,

172, 404; Raklinice 121, [59; Regenholz 4S

(villa deserta), 92. 216; Rousmrov 390, 405:

Rožmitál 1.: 310; Ruperštorf 88, 250. 285;
Rytísko 374, 383, y>2: íánk) 10. 375, 370;

Sadkov 14; Sedlišt toi, 220, 307; Schonstrass

385; Skrhov 62; Skichovice 78; Skípov 14:

Sobebichy 135: Srnávka 3Ó(2x), 37, [67, 170.

183: Stanice 22}. Steklice [95; Stojeice 54:

Strážov 1.: 1 i<>. 302; Stelíce 1.: 402; Sváe
nov 374- .^77- 383! Svatoslav 1.: 383, 392:

Svtlá u Chlumku 377. 388; Svtlá u Pavlínova

.1,77: Svojkovice 48 1 villa deserta), 119; Šanov
í8t)(2x); šatice 54; Senhofy 154. 385: Šenken-

berg 338; Telice 154. 159 256(2x), 304. 303:

Teplaný 266; Tipecek 15; Tisová 226. 307;
Trojanov 310; Uherice 2.: 54; Ijezdec 10-

Ulvy 250. 285, 305, 33b; Unczndorf, v. Onšov
2.; Vacenovice 2.: 48 (villa deserta), 119. [26,

406. 408; Ves 7.: 374; Veselí 2.: 2T,: Vteov
385: Vlí Ke 242: Vlkov 2.: 338. 393; Víko-
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189; \ íši 92 (ves pustá na Vriši) \ ie

trapj [41 Zahrádk) 140; Zhoec 1

; 281 . /!: Zdánice 1. 94;

Zelice 109; Zelovice - 134, '57. -'".>• Zertkj

vysaditi;
- „jiné dv na

lidech usedlých 1 na platich tak d

hupsané jsú". koupiti 296 i - jinými

icemi pustými, které na tom zbo i hrušo

vanském 1 Hru
pusté, k tomu panstvi (Vranov 1.) píslušející

i;., majíc nkteré vyplatiti 258;

\ . \ \ saditi.

ji, 32; Hemanice t. 31,

l hrousto\ 2 62; Kúskj 4-': K
1 llešínky 1 ( (lesnická 2.: 1 |6;

pustá: Boíkovice 57; Ne

Stelíce 1 88; Djezdec 38; Zašo

vio

d a. vývoda, v. Matyáš; \ také dux.

— na pedhradi mezeíckém (Meziíí

\ elké) 392.

viccecancellarius ( = místokanclé), v.

kanclé králi i\ st\ 1 eského,

vidimus: listy i — 77; —listu 103 (vepsán

v listu královu 1

.

v i k ;'i . v. Pí >le 2.

vinice 405 (pod zámkem Špilberkem); —
tmu. .): 31 (s — i s místy, kdež by mohly dlá-

ny býti); s — .}-' (v píslušenství zboží ivanic-

kého); 88 (v píslušenství Trstnice, Stelíc 1..

Džbánic); 397 (v písluš, hradu Špilberku); 415

(v písl. Kovalovic, Šumic 2.. Vítovic); v. perk-

recht, vinný, vinohrad, vinohrady.

vinny: srov. desátek, desátky, fry, hora, hory,

plat, poplatky, šenk.

víno: 28, 141". IDO, IÓ2, 163, 210, 285, 302, 336;

— dobré 417; — panské 406: srov. beka, drej-

link, šenk.

vinobra n í: 286, 411. 415.

v i n o hrad: — nepojmenovaný: Bílovice \ elké

_>_>_': Kobylnice 413: Kounice 1. 266, 406 (pod

hradem ) ; Krumlov Moravský 345 (v Lazební

hoe): Kukvice [89; Kyjovice 388 (v kyjovské

hoe); Lidmice [13; Rašovice 89; Trstnice

nebo Stelíce 1. nelx> Džbánice 88; Tvoihráz
407: Voda 2.: 50;
- pojmenovaný: — v Grajtiech, v Graytích

1 Mir slav 1 11, 67; — Vonný v hoe Kunstatích

(Cejkovice) 304; v. vinohrady (Nosislav); —
ddiný, Zolczar eený, v horách evanických,

ibodný od desátk, horního práva a všech

poplatkv" (Ivanice) 38; — panský na Boín
(Tetice) 404; — panský svobodný v Staré

hoe kyjovské ( Kyjovice 1 415: — pustý Win-
holcz, jménem Winholcz, ve džbánickýcli horách
(Džbánice 1 121, 159; — svobodný v hoe
weymperské, waymperské (Miroslav) 11, 67.

86; v. výše — panský svobodný, — ddiný.
Z< ilczar eený:

vinohrady: (kde se jmenuje více obcí. uvádí

se jenom ta, \»> které se jmenuje statek, s po-

známkou: statek): Alexovice 368; Archlebov
ioi; Biskoupky 370: Bohuticei.: 242 (statek);

Bojanovice 3.: 115 (statek); Bojanovice 4. : 137;
Boleradice 250. 277 (statek); Bošovice 14 (sta-

tek); Buovice 135 (statek); Budkovice 234;

Cejkovice 142, 208, 277, 285 (statek); Dambo
ie 9, 60 (statek), 167; Dražvk) [83 (statek),

l >un >|o\ ice 2 16, 119; II' djíce 310 1 sta

teki, Horáko\ 222; Hostrádkj 1.: 206; llrub-

šice 371 i -tatek 1 . 1 Irušovan) 2. 404 (2x, statek)

;

Ivanice 345. 346; Jaroslavice 338 (statek);

Kado\ 319; Knínice 4.: H2(2x); Kobylnice

J13 (statek); Koval, .více 415 (statek); Krum
lov Moravsky 345, 346; Kídlvkj 298 300
(-(alek l ; l.ainlvrk 301 (statek); Lidmice
125, 141: Líše 220, )oo (statek); Lukovanj
316; Medlánk} 300; Mnín 398; Morašice a

Našimice i| Munice 320; Nmikj [.;

370. 403; Xeukovice 154 (statek); Nosislav 36
(statek, vyjmenovány); Oleksoviky 290, 300;
Ostopovice 168, 286; Otnice 290; Plavec 73;
Plumlvkj 90, 247; I 'olánka 39 1 P >pi< e [.: 51;
Pozoice 19; ekovice to8; ían} 1. 289;
Slatina 1.: 235 (statek); Slavkov u Hrna 211

(statek); Šumice t.: 22\. 223; Šumíce 2.: 14;

Tšetice 318, 348; Tetice 404; Trstnice 88,402
1 Matek 1 : Tulešice 251 i-iatek); Tvoihráz [6

1 -tatek 1 ; Týnec 195 (statek); Qnanov 59, [30;

Vaclavov 84; Vedrovice 236 (statek); Višové
_'35 (statek); Vítonice 337; Znojmo 258; Zele-

tice 1. [6i a [68 (tu statek); Zidlochovice

398, 411; — dlané i nedlané 14 (Sumicc 2.);

kteíž vinohradové pedešle osvobozeni 39S,

411 (Zidlochovice); — . kteréž se rozdlávají

v rolí [67 (Damboice); srov. hory. perkrecht,

plat, platy, právo horné, horní, vinice, vinný,

víno.

vinohradní, vinohradný, v. hora, hory, plat,

platy, poplatky.

viny: 48, 89, 114, 171. 220, 221, 22$. 328, 431

(str. 48, . [36, str. 89, . 56, str. 114, . 193).

víra (= vyznání) 333: svatá — kesanská, v.

pr< itivníci.

visi táto r: knz Pavel, — zákona kartouzského

325-
v k 1 a d: — nedokonený a zaernéiiý 34 a znovu,

úplný 40 ; — . 114 na str. 143-146 petrhán a

opakován na str. 14(1, . 116, protože v . 114
chybla závrená formule: A jestliže by

mn . . .: — . 24 na str. 171 vymazán a znovu
vložen na str. 3.7, . 173 podle nauení komor-
níkova danému, protože v prvním bylo msto
1 mýleni nazváno mstekem: — na rozkaz,

z rozkázání krále 24, ^^: na rozkaz hejtmana

markrabství mor. 82: — vymazán na piznání

a dovolení císae 400: srov. vkládání, vložení,

vložiti;

vklady: mst a mstm, mšanu a mšanm,
v. mst, 1.

vkládání: od — do desk zaplatiti 181, 229,

232. 254; odpor proti — 41; proti — a spolku

1 1.

v lady kove: — na soudu zemském, v. soud
zemský v Brn; srov. rytístvo.

vlastenství: 71
' 2\ 1. 9, to(2x) a dále velmi

asto.

vložen í: od — do desk platiti 224, 291, od —
vkladu zaplatiti 351.

vložiti (do desk zemských) : desátek 298; faru

353; list 2^y; obdarování od krále 32; odkazy

i s mocným listem královským 118 (ustanovení

obecního snmu v Brn o poruenstv! na mocné
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listy královské); plat 291; plat a desátek 298;

plat a vci potravn 117; povolení biskupa

s listem správním 248; smlouvu 287; smlouvu
s potvrzením krále a biskupa 332; -umu hiven
40; trh 325; tvrz s dvorem (); ves 291, 311;

dv vsi 297; vklad platu 310; zboží 299, 300;

vklad zni i\u — (pro omyl) 327; srov. list,

smlouva.
vnuka, vnuky (= vnuka, vnuky): 85, 234,

343; srov. vdáni.

voda: — (= eka) Blatnice (nyní Jevišovka)

416; — (= eka), eená Morava 195; —
(= potok) jménem íka (pítok Cézavy) 205;
— (= eka) [Svitava] 367; — (= eka) Švar-

cava (= Svratka) 294;— hostinská 294; — nápadní 418; -— tekutá

i netekutá 34, 83, 115. 154, 188;

vodu v tech rybnících držeti 362; — ze struhy

k nahánní (nového) rybníka 276; rybník

vodou napustiti 369; z strany — veliký' nedo-

statek v as ohv v Brn 325 ; aby se branmi
a ploty rybník — neopítila 362; vody na ryb-

ník poteba 275; — na haltýe aneb do rybníka

nového ze staré struhy pouštti 275; — do ryb-

níka pouštti 270; z rybníka (když by se udlal)
— troubou spouštti nemají na jiný rybník 260;

z rybníku upouštti [vodu] až po kamení sado-

vé 395; s tou pikopou, kterouž — vedena jest

do rybníka 1 1 ; aby — do rybníku vedena a brá-

na bývala 418; struha k vedení — 418; struha a

vody volné vedení 419; rybníek, z kteréhož
— vedou do msta Brna, vodu z téhož rybníka
vésti do msta 325; rybník zastaviti a vodou
napustiti 396; v. rybník;

vody: s — stojecími i od starodávna tekoucími

92; s — tekutými i netekutými, stojícími 359;
k — (rybník) dobytk pipouštní svobodné

zstává 362; s — : 8, 9, io(2x) a d. astji.

v o d n í. vodný, v. požitky.

vodotoiny 283.

vojska: — krále (Ferdinanda) proti pohanm
v poli ležící 266.

vosk: 61. 226, 270.

v o z n í k (= k vozní) 318.

vrbiny: 70, 138, 160, 161, 167, 168, 171, 172,

187(3^1), 206, 207, 220, 221,223,232, 246, 249
(2X), 255 (2X), 265, 268, 273 (3X), 289, 290,

314, 315, 328, 330, 331, 354, 356 , 386, 388, 403.

415, 424, 425.

vrch: — Rychval 211
;
[vrch] Sip 21. 172. 210;

vrchy 205, 218, 402.

vrch n í, v. pán, páni; — panství 154 (jedn. .);

132 (mn. ., lze také ísti svrchní), 433 (str.

132)-

vrchnost: 172, 231, 241, 256, 270, 315, 323,

364, 394, 433 (str. 172, 323); v. král si vyhra-

zuje; vrchnosti: se všemi — 403.

vtopovati, v. rybník.

vle, vuole: 180/212, 269, 289, 301, 343. 351,

417; v. král: dává vli, dopouští, králova vle;

od krále vli a potvrzení na smlouvy zjednati

352; v. hejtman markr. mor., stavové markr.

mor.; — dobrá: 4(2*), 5. 63, 69. 78, 103, 139,

148, 215, 224, 268, 272, 367, 368, 369, 370(2xt,

423, 426; dobrá a svobodná — : 204, 251, 272.

279, 369, 371, 409, 426; dobrá, svobodná a plná

dobrá vle 79.

poslední vle, v. poruenství 127, ^,J2, 342,

344, 409, 421.

\ ule, v. zvle.
vz: — okovaný 318;
vozy, vozové: — lesu dáti k oprav nynjšího

tarasu na rybník 276; — dobré a úpln nakla-
dené sena dobrého dáti, aby vozové (sena)

správn nakládáni byli 293; v. také hráz.

vybýti: — dceru pi vdáni vajpravou pelivou

429; jestliže by (manželka) vybyta byla pi
promnní stavu svého 429.

\ y Erajmarit i, vyvfrajmariti, vytrímar-
iti, vyfrýmariti, v. -mna 55, 72. 93, 105,

234, 235.
výhe 31.

vyhrazovati si, v. král si vyhrazuje.

v y h r a ž d o v a t i; toto (desátky) se — 260.

v y c h o v á ní ( = zaopatení) : což by koli

oužitkv nad — manželky a dítek pibylo 305.

vyj i ti (ryb z rybníku), v. ryby.

v ykvitovati 397.
vymazání: odpor tomu — 34.

vymazati (z desk zemských): biskupovi a je-

ho kostelu v jeho právu biskupském ves z desk

brnnských 22; plat vymazán 34; puJ vsi vy-

mazáno 35; vno vymazáno a na list pevede-
no 170; dva lány svobodné — a vypsati 181;

spolek vymazán 27, 243; kdež by prvním opatm
a konventu ve dskách svdilo, mají — 299;
kdež by pevorm a konventu ve dekách svd-
ilo, mají — 300; ves vložena do desk brnn-
ských a vymazána z olom< mekých 311; zboží

své na míst bratí a strýc — a jiné ve d-ky

zem-ké vložiti 323.

vymniti, v. smna 194.

vymíniti, vymieniti, vymíniti si, vymieniti si:

dvr ó; dvr manský 291: dchody 341; hon-
ní dobytk do rybníka a napájení jich v nm
219; hrad 7: kdož by list ml, ten má a míti

bude touž moc a právo 204, 330; dva many
406; nevydávání vína, jestliže by kdy hory

zpustly 210, 286; sumu penz 87, 180, 284; odkaz

zboží s podmínkou satku nebo penžité ná-

hrady, když by k nmu nedošlo 343; možnost

odkazu penz 343; odkazy klenotu a svrchk

335; odkazy penz služebníkm 6; zaplacení

odkaz penz 6; odkaz platu k kostelu 6; od-

kazy nebo zapsání mimo poruenství 212. 343
(penz); opateni, jestliže by >e udlal rybník

260; pro lidi spolené užívání gruntv pa

363; gruntv pastvami i na máení konopí uží-

vati 281; plat 6; plat roní opatm a konventu,

plat svatojiský týmž. le les od sv. Jií ne-

mají prodávati ani mýtiti 341; plat roní do

kláštera 400; poruenství zmniti 344, 429;

zmniti a jiné zpsobiti 288; mimo toto poru-

enství ješt jiné uiniti 410; komu co poruiti

429; poruenství zrušiti a promniti, komu co

poruiti 421; poruenství zmniti, zrušiti 429;

ti rybníky 362: úpravu pouštní a držení vo-

dy v rybníku 395; pro lidi svobodné ježdní

s vozy' i s jinými potebami po hrázi rybníka

pes splavy 28
1

; že smlouva nemá míti moci

bez povolení od fundátora kláštera 301, od

fundátor 313; že smlouva nemá býti stranám

ke škod, kdyby jí král nepotvrdil 270; pl^vsi

ó; dáti dobrou vli 62, 63: vydávání kapr a
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štik 399; vymínné výminky 41 laceni od

vkládáni * iti si, vy-

rovati, výminka, výmluva,

vynímati.

v \ in spch dti 6, na

luši 9; faráe chovati

dávna tu býval

v \ m ii hové

vymínných 407: v. výmluva,

výmluva 1 výminka): pijímá na spolek

enil a dti ml,
nic nevážil 84.

vynímati, vyníti: odkázání pes zápis a

ti man
h : ves 1 ro, ves a d\ orj > ihností

manských dv vsi 140; zboži /. manství 107.

výpi s: nálezu královské! ni ku právu

výpisy: list starých a výpisv ohledavše (pri

výpovdi o desátek vinný 1 285.

v v pl aco v a ti: vnná práva a jiné zástavj 23.

výplata, vajplata, vejplata: "5. 78, 71). 129,

148, 155, [94, 204, 258, -'77. 351, 353, 367.

vyplatiti: hrad .1 msto 78; klášter 259, 297:

msteko a ti vsi 103; tvrz, ježto by tžce
mohla z tch zápisv vyplacena býti i_'o; tou

sumou vc užitenjší 353; dv vsi a dvo)
120: zámek a klášter 246; ves, ježto by byla

v zástav aneb vnným právem zavázána, — a

vypraviti 51.

>v, vajpov, vejpovd: jednatel a

smlouvách 211. 286; komisa k tomu ob-

zvláštn zízených 423: pátel od stran vyda-

ných 224. 340; smlouvích 27(1; v. také vypo-

vídati.

výpov: — platu rok naped uiniti 301.

vypovdti: sumu za prodaný pustý dvr

vypovídati: jednatelé a smlouví 210, 285;
pátelé od obojí strany vydaní 340 ; ubermané.

ubrmané 294.

výprava, vajprava, vejprava (= výbava): 81,

344, 345. 429-
v y praviti, v. vyplatiti 51.

výprosa: královská na vnné právo 61.

vypsati, v. vymazati 181.

vyraziti: sumu zástavní a sumu od krále

k ní pipsanou sob — 351.
vyazování: sumu beze všeho a všelijakého
— zúplna dáti 246, 259.

výsady, vajsady: svobody a — , z obdarování
a — vyvésti 77: — a spravedlnost manu 383;— a spravedlnosti manu 388.

id i ti, vysazovati: msteko 45: msteko
a ves 44; mlýn 53: ves 63, 92, 320: pl vsi 221;
ves z manství k ddictví, v. král vysazuje; vsi

115: dv vsi z manství k ddictví, v. král vyha-

zuje; dv vsi a pl sedma lánu 24; zboží 47,
48, 86, 89, t 1 4, 121, 126, 130, 154, 159, 170;
zápisná zboží k ddictví, v. král vysazuje; aby
to vše (u rybníka) vysazeno a vymezeno bylo
kamením 219; »rov. hranice.

vysílati, vyslaný, v. král vysílá: vyslaní, v.

poslové 140; vyslaní od kapituly olomoucké ke
smlouv 326.

vysvoboditi, v. král vysvobozuje.
výtopa, vejtopa: novým rybníkem 235.

vytopení: rj bníkem 210.

vy top i t i: — rj bníkem, v. rybník,

vy v azov a t i, vyvážou ti 1 . \ \ uki ijmí.

v y\ ésti: z obdarování, svobod .1 výsad 77.

od a, \
. vév< da.

\ \ z n .1 ni e 11 .1 t 1. v. hranice, kopce.

i 1. zdáti \ zdáti di ibi 1 ivoln právo a dání

na úad komornictví markrabstvi moravského,
vzdáti úad 153; /dali opi.on a spravedlnost

na \ -ech a lesu Si.

vznésti 1' jesl tu vznesena (dvod k odporu
1 vkladu (Kmih a vsi, kde má sumu vna)

28. . 249.

z.

z a b í t i, v. lovy.

/ á duší: o; kláštera sv. Tomáše v Brn 156;

u kostela sv. Jiljí v Budjovicích Moravských
274; v kolmicích 2.: <)i ; v Tešti 55; v. také

\ 5 minka.
z á d u š n i, v. plat.

zahajovati, v. rybník 362.

zahrada: 21, 128, 402;
zahrady: 52, 11''. 208, 266, 268 (dv), 271,

306, 316, 319, 329, 363, 387. 388, 393, 397, 405,

405 (dv). 406, 413; plat z — 319.

zahrada (= usedlost, mén než tvrt lánu):

plat z ni 412.

zajeí, v. lov}'.

základ: odpor proti vkladu vsi, že jest to —
jeho k zpráv tí jiných vsí 19; rukojmí vklá-

dají zboží, na nmž mli sumy zaplacené za

nebožtíka: na tomto základu našem 250: ruko-

jmí vkládají statek po nebožtíkovi: na nás jest

jakožto na rukojmie a — náš po smrti jeho

pipadl 339;^
základy: nkteré — a pokuty propadené 224.

zákon (= ádová regule) : — sv. Augustina

177, 292, 293; — a ehule sv. Benedikta 273;— cisternský 299; — sv. Dominika 138, 313;— sv. Jana 159, 321, sv. Jana Iherozolimitán-

ského iÓ7(2x), sv. Jana Jerozolimitánského

320, rytieující sv. Jana. ktitele Božího, po-

svátného domu špitále Jerozolymitánského 320,

321; — kartouzský 325; — kižovnický 120,

kižovník s ervenou hvzdou 253, 254, 255;— premonstrátenský 282, 290, 300. Srov. ád,
ehole, zákonníci.

zákonníci: — (zákona sv. Jana Iherozolimi-

tánského) 167.

zákopy: 243. 305 (zákupy), 307, 378, 385, 386,

406, 424.
z á k u p n í, v. rychta.

zámek: Bítov 94; Boleradice 142, 208; Bru-
mov 1.: 399; ejkovice 391; Hodonín 139, 140;

Hora 4.: 69; Hostim 413; Hrádek 1.: 393;
Hrádek 8.: 156; Jaroslavice 156, 338; Jemnice
i.: 242, 352, 407. 408; Jevišovice 131, 354;
Kounice 1.: 245, 246, 266, 267, 275, 276; Lom-
nice 1.: 328: Meziíí Velké 220, 244(3x), 372,
379(2x), 417. 423; Námš 2.: 410, 411; Ro-
sice 160. 172, 404, 405, 407: Sádek 355; Slav-

kov 79, 211: Spilberk 357, 397, 405, 41 1; Štern-

berk 411; Týnec 33: Veveí 66, 147, 148, 149,
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•54. 155. 204, 209, 344. 423. 424; Vranov 1.:

!05, 153- 159, 256, 268, 363, 393; zámek zno-

jemský 216, 226, 227, 271, 418; Žerotice 141;

Židlochovice JQ4, 398, 411; srov. hrad;

zámek pustý: Frejnštejn 54, 4
1
4 1

_' \ > . Holštejn

210, 232; Kokštejn 377; Kozlov _•.: 377; Lapi-

kus 141; Lúka (= Louky 3.) 88; Rabštejn
1.: 241; íenkenherk 156, 393; srov. hrad;

zámky: — (hrad Kunštát a tvrz Lysice) ó.

zamluviti: manželka zamluvená 343.
zapeetiti, v. smlouva: zapeetná.
zápis: oprava ve vkladu jxi pozdjším — 21;

zápisem toliko od králv eských a markrabí
mor. drží zboží 31; pak-li by s toho svta sešla,

tento — svoboden býti má 40; — krále na

roní plat k zámku namíst bern královské

66; — a zízení bratí z Krajku o jejich statku

81; —, o njž byla rznice mezi stavy mor.,

jest zkažen 117; — stav eských v Praze r.

1505: 117; — o sedni panském, nedokonený
127; -knžský lovk, plat farái dávati má, ja-

kož na — ukazuje 128; — a poruenstvi mé,

jako bych to tímto — zapsal 216; ves ve dsky

zemské vložiti, jakž — ukazuje 247; — krále

na zástavu kláštera 259; — sumy na vsi 321:

za výplatu sumu podle — krále dal a vyetl

367; — s potvrzením krále o držení pusté vsi

39°;
zápisy, zápisi: držeti v — králv eských a

markrabí mor.: hrad 105, msteko 149. plat

na rychtáství a na mýt v msteku 154, tvrz

120, dv vsi 132, zámek a msto 242, zboží 32.

94; — na klášter 297; — o rybník 280: —

,

podle nichž se má položiti suma zápisná za vý-

platu dvou vsí a dvor 129; — a listy s po-

tvrzením krále (o pusté vsi) vydali 391; jiné

list)' a — o zástavu pusté tvrze a msteka, a
by se kteí mašli, vrátiti 351; v sumách a v —
v držení a užívání panství poádnou zástavou

jest 373; — na zástavu zámku a kláštera 240;

jiné — na zboží 148.

z á p i s n ý, v. statek, suma, zboží.

zapisovati: plat (nadpis: zapsání platu) 312;

dobrou vli i své všecko právo 63; -umu zla-

tých ve dsky zemské 92.

záplata: — sumy 217.

zapsání: — platu 312.

zapsati: plat k špitali zapsala 7: plat stálý —
má 269, 284; sumu platu ddiného má —
340; lidé, na kterýchž plat zapsán bude, což

jest zjednáno a v této smlouv zapsáno 224;

smlouva zapeetná a v jednostajná slova za-

psaná, v. smlouva: zapeetná; všecek svj
statek a právo zapsala 62; suma kop gr. dska-

mi zemskými zapsaných 408; suma zlatých na

zámku zapsaných 344; suma zlatých uherských

na vsi pusté zapsaných 391; suma zlatých uher-

ských dobrých, komuž zapíši 6: což v tomto

listu zapsáno jest [ke špitálu] 417; tvrz jest

zapsána a zavázána 120 ; vno má zapsáno 6,

61; suma kop gr. nad vno, kteréž mám zapsa-

né 408, suma zlatých nad vno, kteréž zapsáno

mám 43, 408; — zámek, zámek s klášterem,

v. král zapisuje; jakž to zboží k jejímu vnné-
mu právu zapsáno bylo 208, že by ta zboží od

markrabství mor., k nmu píslušejíc, zapsána

byla 32;

zapsati se: zapsal se ves pustou ve dsky vlo-

žiti 247.

zaros tliny: 230, 314. 315, 370, 394.
z a - a d i t i, v. kamení.
zas í v a t i. v. rybník 31 12

z á - 1 a v a, v. vyplatiti; zápis na — kláštera 259;
tvrz pustá a msteko, dosud v — . prodány, i

jiné listy a zápisy, a by se kteí o tu — našli,

vrátitr 350 a 351 ; ves v — uvedena 321
;

zástav}-: krom vnných práv a jiných — , ty
sob sami istiti a vyplacovati mají j_y. mno-
hých zboží a požitkv kláštera zavedení a —
102; zápisy a — panství 373.

z a s t a v i t i : což jest nebožtík — 5 1 ; ježto od
mnoha let od kláštera odešlo a zastaveno bylo
(v. zástavy 102) 103; tak. jakž nkdy ten statek

zastaven byl 351; zámek, zámek s klášterem,
v. král zapisuje a zastavuje.

zástavu ý. v. páni, vsi.

zastoupiti, v. dluhy, ph< m ;
uniil jest ruko-

jmiemi, že to — má pod V' zlatými, jako/ sám
/.a t" prodal (pi vymazání spolku) 27; pevo-
ra a konvent v berních 22X; kupitel prodávají-
cího U dvou paní v sum kop gr. i zvodem
(s zvodem?). který/, na tu summu ruily, — má
3 l8 - 433 [str. 318, pozn. »)].

zástupci (ve sporu) 187.

záští: — kláštera 102.

zatopení: gruntu novým rybníkem 276.
zatopiti, v. rybník.

zavázati, zavazovati: kšaftem odkaz penz
344; sebe, erby, ddice a budoucí potomky své.

aby nadání zachováno bylo 417: dv vsi, kte-

réžto (králi) man>tvím píslušejí a zavázány
jsou, nejsouce po tento as více službami man-
skými z tch vsí (králi) zavázáni 80; aby tvrz

a ves žádným manstvím a službami manskými
k markr. mor. zavázána nebyla 66; tak, jakž

jsem (manželce) smlouvou svadební zavázán
420; toliko dekami (ne listenu zboží zavázal

147; jakož jsem (zboží) tímto kšaftem svým
zavázala 343; v. také král zavazuje.

zavedení: mnohých zboží a požitkv kláštera

— 102.

závrné (plat, z eho?): 95. 171, 328.

z á v i t e k (Závitek? ). v. Horákov.
zbo (eských brati): ivanický, krumlovský,

rosický 346.

zboží (= statek): — smnou k statkm stol-

ním biskupství olomouckého pipojeno a puš-

tno 399; — movité i nemovité, ddiné nebo

zápisné 215; zpupné — 187; v. zapsati, zavá-

zati, srov. pevoditi

;

— bítovské (Bítov I.) 94, 107; — deblínské

114; — dražovské 183, 247; — fryšovské 258;— hrušovanské (Hrušovany 2.) 404(2x) ;
—

jaroslavské 291: — kounické (Kounice 2.) 121;

— kižanovské I9(2x); — kunovské (Kuniky
3.) 89; — kunstátské 6; — lesonické 7: — miro-

slavské 8j; — rašovské 89; — rosické 147: —
tebícké 148, 149, 373, 375; — újezdské (Újezd

9.) 7; — valeské 12: — veverské 155; — vra-

novské (Vranov 1.) 97: wenczeldorfské 67,

veynczelersdorfské 86, weyneldorfské (v orig.

místo cz) 11 (vše Václavov); — Kounice 2:

120; — Kronví 125; — Žatany 399; — Židlo-

chovice 7; — Žirotice 128: srov. panství, statek.
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žaludy 573 žlíbek

žaludy: s svinskými pastvami v obrození (=
úrod) neb neobrození (= neúrod) — 129.

železa: 318, 433 (str. 318, si. 1.. . 13).

železný: v. brána,

žito, v. plat naturální.

živnost: (= doživotí) 88. 304; (= živobytí)

134, 212. 283. 420; (= život) 209, 210, 297,

. 304, 3i7, 335, 338, 344. 345. 375. 428.
ž i vot: krom do dvou — piv do týž vsi brání

348: statek zastaven do jejich tí životv (Vilí-

ma, Jana 3. a Vojtcha 1. z Pernštejna) 351.
žleb: 54, 106, 218, 257; Dlouhý — 205; —

,

slov Rožmitál, a — , slov Trojanov 211

;

ž 1 e b y : — , šlovou Vlava 211.

žlíbek 289.
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